
VOORSPELLING



VOORSPELLING2HITTE



HITTE NEERSLAG DROOGTEOVERSTROMINGEN

4INHOUD

H
IT

TE
 0

6

N
EE

R
SL

A
G

 3
8

O
V

ER
ST

R
O

M
IN

G
EN

 6
0

D
R

O
O

G
TE

 7
4

WAAROM DIT BOEKJE?

Ons beeld van het klimaat wordt vooral gevoed door onze eigen 
waarnemingen en ervaringen. Niets mis mee, maar daardoor 
missen we weleens het grotere plaatje. Soms is het goed om 
onze persoonlijke waarnemingen aan te vullen met de juiste 
achtergrondinformatie en goed onderbouwde cijfers. En om ons 
gesprek over het klimaat ook op basis van die feiten te voeren.

Dit zakboekje biedt een greep uit de belangrijkste metingen  
en voorspellingen op het gebied van 4 belangrijke thema’s: 
droogte, hitte, neerslag en overstromingen. De informatie maakt 
in grote lijnen duidelijk wat Rotterdammers in de toekomst 
kunnen verwachten.

De trends en ontwikkelingen die je terugvindt in dit boekje, 
hebben mogelijk grote gevolgen voor onze stad. Hierover 
moeten we met z’n allen in gesprek. Hopelijk draagt dit 
zakboekje op een positieve manier bij aan deze discussie.

Rotterdams WeerWoord
Oktober 2021
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WAT IS EEN HITTEGOLF?

Een hittegolf is een periode van 5 opeenvolgende  
dagen van ten minste 25°C, waarbij de  temperatuur  

op 3 dagen moet uitkomen op ten minste 30°C.

HET WORDT WARMER…  
VEEL WARMER

Hieronder zie je de gemiddelde temperatuur 
van Rotterdam door de jaren heen.  

Elk balkje staat voor 1 jaar. Blauwe balken zijn 
 relatief koude jaren, rode relatief warme.

Bron: showyourstripes.infoBron: KNMI

https://showyourstripes.info
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NIEUW HITTERECORD 

In de zomer van 2019 kende Nederland 2 hittegolven. 
Beide duurden 6 dagen. Tijdens de eerste 

 hittegolf werd  landelijk de hoogste  temperatuur 
 gemeten sinds het begin van de waarnemingen. 

Op 25 juli 2019 werd het in  Gilze en Rijen 40,7°C.

1981-2010 2050

Zomerse dagen (>25°C) 21 per jaar 29 tot 41 per jaar

Extreem warme dagen 
(>30°C) 3 per jaar 5 tot 11 per jaar

Hoogste maximumtemperatuur

Gemeten bij  
Rotterdam Airport

Gemeten bij  
Hoek van Holland

37,2°C – 25 juli 2019 38,9°C – 25 juli 2019 

36,1°C – 27 juli 2018 37,9°C – 27 juli 2018

36,1°C – 26 juli 2018 36,5°C – 19 juli 2014

DE GEVOELSTEMPERATUUR 
KAN BINNEN ÉÉN STRAAT 

WEL 10 GRADEN VERSCHILLEN
De gevoelstemperatuur is iets anders dan de lucht

temperatuur. De gevoelstemperatuur geeft aan hoe warm 
een persoon het heeft in een bepaalde weersituatie.  

Een hoge gevoels temperatuur kan gezondheidsklachten 
veroorzaken of leiden tot sterfte. De gevoels temperatuur 

is onder andere afhankelijk van de luchttemperatuur, 
wind,  luchtvochtigheid en met name de zonnestraling.

Bron: KNMI, weerstation Rotterdam Airport, weerstation Hoek van Holland Bron: klimaateffectatlas.nl/nl/hittekaart-gevoelstemperatuur

https://rotterdamsweerwoord.nl/zakboekje-p11


1 Noord 28°C / +4,6°C

2 Kralingen-Crooswijk 25°C / +1,9°C

3 Delfshaven 29°C / +5,9°C

4 Centrum 29°C / +6,2°C

5 Feijenoord 29°C / +6,2°C

6 Eem-Waalhaven 31°C / +7,6°C

7 Vondelingenplaat 31°C / +8,1°C

8 Nieuw-Mathenesse 33°C / +9,9°C

1 2

3

67

8

5

4

22°C met nagloei -0,6°C

22°C - 25°C met nagloei +1,1°C - 1,9°C

26°C - 28°C met nagloei +2,4°C - 3,5°C

29°C - 33°C met nagloei +5,9°C - 9,9°C
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DE ROTTERDAMSE BINNENSTAD  
ALS HITTE- EILAND: +10°C

In groeiende steden als Rotterdam, waar bebouwing 
en  bestrating het groen vervangt, zien we steeds 

vaker  ongezonde temperaturen. Dichte bebouwing 
neemt warmte in zich op. De ‘nagloei’ van deze 

 gebouwen kan ‘s avonds gemakkelijk zorgen voor 
+8°C verschil met de temperatuur buiten de stad, 

zoals gemeten door het KNMI. In de binnenstad van 
 Rotterdam kan het zelfs 10°C  warmer worden.

STILSTAAND WATER KAN 
VEEL WARMTE VASTHOUDEN

Oppervlaktewater kan veel warmte opslaan en afgeven 
aan de stad, het is echter nog onduidelijk welke precieze 
rol stilstaand of stromend water heeft bij (extreme) hitte. 

Er wordt de komende jaren onderzoek gedaan naar 
de verkoelende werking van oppervlaktewater. Het is 

namelijk zo dat vernevelen of sproeien wel degelijk een 
verkoelend effect heeft, maar het is niet per definitie zo 

dat een stromende rivier voor verkoeling zorgt.

Bron: klimaateffectatlas.nl

https://www.klimaateffectatlas.nl
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Gemiddelde jaartemperatuur (˚C)
De Bilt, augustus 2021

 

Verwachting Gemiddelde Normaal Trendlijn KNMI'14-klimaatscenario's
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2X ZOVEEL  
ZOMERSE DAGEN 

Cijfers van het KNMI laten zien dat de gemiddelde 
 zomertemperatuur in Rotterdam de komende 

30 jaar met 2,4°C kan stijgen. En het aantal zomerse 
dagen (25°C of warmer) kan de komende 30 jaar 

stijgen van 21 naar 41 per jaar. Ook zal het in 
steeds meer woningen warmer dan 40°C worden.

Live data: knmi.nl/klimaatdashboard

https://www.knmi.nl/klimaatdashboard
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MEER TROPISCHE NACHTEN

Een tropische nacht is een nacht waarin de 
 minimumtemperatuur niet lager  uitkomt dan 20,0°C. 

Op dit moment hebben we  gemiddeld 7 tropische 
nachten per jaar. In 2060 zijn dat er minstens 3 keer  
zo veel. We zullen in de toekomst dus ’s nachts steeds 
vaker  wakker liggen vanwege de drukkende warmte. 

2021 2060

Gemiddeld 7 nachten  
warmer dan 20°C

Gemiddeld meer dan 21 nachten 
warmer dan 20°C

Bron: klimaateffectatlas.nl/nl/het-wordt-heter

https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/het-wordt-heter
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GEEN IJSDAGEN MEER

Cijfers van het KNMI laten zien dat er over 
een aantal jaren geen ijsdagen meer zullen 
zijn in Rotterdam. Tussen 1981 en 2010 

kenden we gemiddeld nog 7 ijsdagen per jaar. 

1981-2010 Toekomst

Aantal ijsdagen per jaar
(max. temp. < 0°C) 5 0

Aantal vorstdagen per jaar 
(min. temp. < 0°C) 46 8

Bron: knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/nederland-warmt-ruim-2-keer-zo-
snel-op-als-de-rest-van-de-wereld

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/nederland-warmt-ruim-2-keer-zo-snel-op-als-de-rest-van-de-wereld
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/nederland-warmt-ruim-2-keer-zo-snel-op-als-de-rest-van-de-wereld
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IN 2060 BESTEDEN WE 
MEER ENERGIE AAN KOELEN 

DAN AAN VERWARMEN
Door de klimaatverandering zullen we niet alleen meer 

hittegolven meemaken, maar ook zachtere winters.  
Mede hierdoor (en door de betere isolatie van nieuw 
vastgoed) zal onze warmtevraag in de winter dalen  

en onze koeltevraag in de zomer juist stijgen. In 2060 
zal de jaarlijkse totale Nederlandse koeltevraag naar 
verwachting groter zijn dan de vraag naar warmte.

Een vaste airco die één kamer 200 uur koelt, verbruikt 
150 kWh. Dat is 15 keer zoveel als een ventilator. 

Tijdens de hittegolf van 2020 lag het energieverbruik 
in Nederland maar liefst 30% hoger dan normaal.

Bron: energielabel.nl/apparaten/airco

https://www.energielabel.nl/apparaten/airco/
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MEER KANS OP  SCHADELIJKE 
 BACTERIËN IN DRINKWATER

Door de temperatuurstijging van de bodem kunnen 
drinkwaterleidingen te warm worden, neemt het 

aantal bacteriën toe en kan de waterkwaliteit 
worden  aangetast. Samen met waterbedrijf 

Evides is de  gemeente  Rotterdam bezig om dit 
effect te onderzoeken en tijdig tegen te gaan.

Bron: drinkwaterplatform.nl/hittestress-in-de-bodem-onwenselijk-
voor-drinkwater

https://www.drinkwaterplatform.nl/hittestress-in-de-bodem-onwenselijk-voor-drinkwater/
https://www.drinkwaterplatform.nl/hittestress-in-de-bodem-onwenselijk-voor-drinkwater/
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SMOG BLIJFT  
LANGER HANGEN

De toenemende hitte heeft een direct effect op de 
 luchtkwaliteit. Doordat het op warme dagen vaak 

 minder waait, blijven stofdeeltjes langer hangen in 
 lagere lagen van de lucht, waar wij ze inademen. 

Ernstige smog kan bij iedereen klachten veroorzaken.  
Bij mensen met long-, hart- of vaatziekten kan smog 

leiden tot ziekenhuisopname en zelfs overlijden.  
Ook mensen die veel inspanning leveren en daardoor 

meer verontreinigde lucht inademen, zoals sporters en 
spelende kinderen, lopen een groter risico op klachten. 

Bron: luchtmeetnet.nl

https://www.luchtmeetnet.nl
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GROEN GAAT HET  
HITTE-EILANDEFFECT TEGEN

Op plekken waar groen en water schaars is, lopen 
de temperaturen snel op. Planten en bomen zorgen voor 

schaduw en absorberen warmte die wordt omgezet in 
verdamping. Het tegenovergestelde gebeurt bij beton, 
dat de warmte lang kan vasthouden. Beplanting heeft 

dus een verkoelend effect en draagt sterk bij aan 
een prettigere leefomgeving. Zelfs één enkele boom 

helpt al om de bebouwde  omgeving af te koelen.

Bron: atlasnatuurlijkkapitaal.nl/kaarten

https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/kaarten?config=58bf95bc-67bf-402da355-af211ad33949&gm-x=121187.11870218973&gmy=467370.5793842884&gm-z=3.1666666666666665&gmb=1544180834512,true,1;1554714019959,true,0.8;
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MEER  
SCHADUWPLEKKEN NODIG

Op dit moment is de maximale afstand tot een 
 pocketpark, groenvoorziening of schaduwdoek  
voor 70% van de  Rotterdammers 300 meter.  
De  gemeente Rotterdam streeft ernaar dat in 

de  toekomst álle  Rotterdammers op maximaal 
300 meter een  schaduwrijke plek kunnen vinden.

Bron: klimaateffectatlas.nl

http://www.klimaateffectatlas.nl


EFFECT30HITTE

MEER VISSENSTERFTE  
DOOR ZUURSTOFGEBREK

Een hoge temperatuur in de rivieren en andere 
stedelijke wateren zorgt voor veel dode vissen. 
Warm water bevat namelijk minder zuurstof. 

Als het zuurstofgehalte te ver daalt,  krijgen vissen 
moeite met ademhalen en kunnen ze doodgaan. 
Vissen die in ademnood verkeren, worden zoveel 

mogelijk door specialisten gevangen en elders uitgezet.

Bron: waterschappen.nl/vissterfte-hitte-en-droogte

https://www.waterschappen.nl/vissterfte-hitte-en-droogte/
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TROPISCHE MUGGEN  
IN NEDERLAND

De import van autobanden is momenteel de 
belangrijkste route voor de introductie van exotische 

muggen, met name van de Aziatische tijgermug. 
 Autobanden zijn bijzonder geschikt als broedplaats, 

omdat er vaak  regenwater in blijft staan. Door de 
stijgende temperatuur en zachtere winters  vriezen 

minder eitjes dood en wordt het waarschijnlijker dat 
de tijgermug zich in Nederland zal vestigen.

Bron: rivm.nl

http://www.rivm.nl/muggen/exotische-muggen
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MEER TEKEN DOOR  
MILDERE WINTERS

In milde winters gedijen sommige planten en 
 diersoorten beter. Langetermijn trend analyses laten 

zien dat de lengte van het actieve teken seizoen is 
 toegenomen, net als de grootte van leef gebieden 

in Nederland die voor teken geschikt zijn.  
In de  afgelopen 15 jaar is het  aantal gevallen van de 

ziekte van Lyme in  Nederland verdrievoudigd. 

Bron: tekenradar.nl

https://www.tekenradar.nl
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RUIM 400 PLANTENSOORTEN 
ZULLEN VERDWIJNEN

Als de gemiddelde jaartemperatuur zou stijgen van 
10 naar 11°C, dan kunnen op termijn  ongeveer 

60  plantensoorten in Nederland gaan verdwijnen.  
Bij een stijging naar 14°C gaat het zelfs om 
427  soorten. Dat is 40% van alle soorten.

Bron: naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24544 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24544
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+ 27% 20171910
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1 LITER WATER PER M2

In Rotterdam proberen we gebieden in te richten 
voor een bui van 50 mm. Hier is echter niet altijd 

ruimte voor, zeker in dicht bebouwde delen in 
de stad. Maar soms valt er veel meer neerslag. 

In Limburg viel deze zomer 86 mm in een korte tijd 
en in Kopenhagen viel zelfs 150 mm in 2 uur!

27% MEER NEERSLAG 
IN NEDERLAND

In de periode 19102017 is de jaarlijkse 
hoeveelheid neerslag in  Nederland gelijkmatig 

gestegen van 690 naar 874 mm (+27%).  
Langs de kust was de  stijging het grootst.

Neerslag in de winter +28% 188 – 240 mm

Neerslag in de lente +22% 148 – 180 mm

Neerslag in de zomer - 24% 224 – 170 mm

Neerslag in de herfst +12% 245 – 275 mm

Bron: clo.nl/indicatoren/nl0508-jaarlijkse-hoeveelheid-neerslag-in-nederland Bron: klimaateffectatlas.nl

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0508-jaarlijkse-hoeveelheid-neerslag-in-nederland
https://www.klimaateffectatlas.nl
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DE ENORME REIS  
VAN DE REGENDRUPPEL

In Rotterdam is veelal gemengde riolering  aanwezig. 
Hierin komt schoon regenwater samen met vuil 

 huishoudelijk  afvalwater  (bijvoorbeeld van douche en 
toilet) en water van de openbare ruimte, zoals de straat.

Al dit vieze water komt via de gemeentelijke 
 riolering terecht bij een rioolgemaal. Dit pompt 
het via  persleidingen verder naar de zuiverings - 
installatie van een waterschap. Deze zorgt dat 

het afval water schoon wordt gemaakt en voldoet 
aan de  wettelijke normen. Hierna loost het 
waterschap het water op de Nieuwe Maas.

Als de hoeveelheid afvalwater in het riool te groot 
wordt, bijvoorbeeld door heftige neerslag, dan 

heeft het rioleringsstelsel een ‘escape’. Vuil afvalwater 
wordt dan ongezuiverd overgestort op het 

oppervlaktewater: sloten, singels of de rivier.

Bron: woensdrecht.nl/waterloket/algemene-informatie_42533/item/
waterketen_80769.html

https://www.woensdrecht.nl/waterloket/algemene-informatie_42533/
https://www.woensdrecht.nl/waterloket/algemene-informatie_42533/
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IN DE REGIO ROTTERDAM  
VALT  GEMIDDELD 10-20%  
MEER NEERSLAG DAN IN 

DE REST VAN NEDERLAND
Door zijn ligging – vlak boven Zeeland en in het 

kielzog van Engeland en Frankrijk – is Rotterdam een 
 epicentrum van botsende luchtstromen en extreme 

weersomstandigheden. Dragers van extreme neerslag, 
zoals lagedruk gebieden en stormen, zoeken altijd de 
weg van de minste weerstand. Wateroppervlak geeft 
minder weerstand dan land oppervlak. Buien zullen 
zich dus graag langs en over Rotterdam verplaatsen, 

met name wanneer ze vanuit het zuiden komen.

8X EXTREME NEERSLAG IN 
 ROTTERDAM SINDS 2000 

Van extreme neerslag is volgens de gemeente   
Rotterdam sprake als er 70 mm valt in 1 uur.  

De definitie die het KNMI hanteert, is 75 mm in 24 uur.  
Bij  extreme neerslag worden Rotterdamse wegen en 
tunnels  onbegaanbaar. Nu al zijn sommige stations 

en musea, zoals Boijmans Van Beuningen,  
bij hevige neerslag niet goed toegankelijk.

Meeste neerslag in 1 dag

Extremen  
Rotterdam Airport

Extremen  
Hoek van Holland

101,4 mm op 23 juni 1975
58,3 mm op 19 september 2001
75,3 mm op 14 juni 2011

87,6 mm op 13 september 1998 
77,8 mm op 4 oktober 1999
107,7 mm op 19 september 2001

Bron: edepot.wur.nl/134144 Bron: zuid-holland.klimaatatlas.net  >  Tab ‛hitte’

https://edepot.wur.nl/134144
https://zuid-holland.klimaatatlas.net
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MEER REGEN IN ROTTERDAM

De hoeveelheid neerslag in Rotterdam zal in 2050 
 toenemen tot 1.000 mm per jaar, oftewel 1.000 liter  
per vierkante meter. De winters worden steeds natter  

(van 230 naar 280 mm) en er zal vaker sprake zijn 
van extreme neerslaghoeveelheden.

Meeste neerslag in 1 jaar

Extremen  
Rotterdam Airport

Extremen  
Hoek van Holland

1.149 mm in 1998 
1.078 mm in 1999 
1.072 mm in 2001

1.206 mm in 1998 
1.020 mm in 1999
1.154 mm in 2001

Bron: klimaateffectatlas.nl/nl/het-wordt-natter

https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/het-wordt-natter
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Nu 2050
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<  +100%

<  +31%

Aantal dagen met zware neerslag

2X ZOVEEL KANS OP 
EXTREEM ZWARE REGENBUIEN

Extreem zware regenbuien op één bepaalde locatie  
(70 mm in 2 uur) komen in het huidige klimaat 

 gemiddeld eens per 100 jaar voor. 
 

Nóg zwaardere hoosbuien (140 mm in 2 uur) 
 komen gemiddeld eens per 1.000 jaar voor. 
Door de klimaatverandering wordt die kans 
aan het einde van de eeuw 2 keer zo groot. 

De financiële schade van een extreme  regenbui 
kan variëren van tonnen tot miljoenen euro’s.

Bij hoge dauwpunten (>±20°C) kunnen buien  
zich  explosief ontwikkelen. Door de klimaat verandering 

 zullen deze plotselinge buien veel frequenter 
 voorkomen, naar verwachting tot 25 keer vaker.

Bron: klimaateffectatlas.nl/nl/waterdiepte-bij-kortdurende-hevige-neerslag 

https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/waterdiepte-bij-kortdurende-hevige-neerslag
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ROTTERDAM KAN BUIEN  
AAN VAN  20 MM, MAAR IN  

DE  TOEKOMST WORDEN PIEKEN 
 VERWACHT VAN 170 MM

Op dit moment kan het Rotterdamse rioleringssysteem 
maximaal 20 mm afvangen in het eerste uur van een 

bui, en daarna 10 mm per uur. Een rustige bui over een 
langere periode is geen probleem, maar in de toekomst 

worden neerslagpieken van 170 mm verwacht. 

Als er méér regen valt en de riolering 
hierdoor overstroomt, kan dit leiden 

tot dode vissen en afval op straat.

Bron: knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/extreme-neerslag

http://knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/extreme-neerslag
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H

RUIM 16.000 PANDEN LOPEN 
RISICO BIJ WATEROVERLAST

Volgens BlueLabel, een initiatief van verzekeraar 
Achmea, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV 
en wateradviesbureau Nelen & Schuurmans, lopen 

16.000 panden in Rotterdam risico bij wateroverlast. 
716 panden lopen zelfs een zeer hoog risico. 

Daarnaast zijn 2.000  gebouwen extra kwetsbaar in 
geval van nood, zoals zorginstellingen en scholen. 

Bron: bluelabel.net 

https://bluelabel.net
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VEEL STENEN EN ASFALT 
 ZORGEN VOOR  PROBLEMEN  

BIJ GROTE BUIEN
Sommige wijken in Rotterdam zijn voor meer dan 

80% verhard. Dit versteende karakter zorgt ervoor dat 
regenwater niet in de bodem kan zakken. Daarom wil  

de gemeente Rotterdam 60.000 m2 aan  waterpasserende 
tegels plaatsen. Ook waterpleinen, die overtollig 
 regenwater vasthouden en vertraagd richting de 

 riolering sturen, helpen wateroverlast tegen te gaan. 

Bron: rotterdamsweerwoord.nl

https://rotterdamsweerwoord.nl
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EXTRA RESERVOIRS NODIG  
OM NEERSLAG OP TE VANGEN 

Om ernstige overstromingen te voorkomen, moet 
 Rotterdam ongeveer 300.000 m3 aan water kunnen 
opvangen. Dit staat gelijk aan 20 voetbalvelden van 

ongeveer 1 meter diep. Daarom zijn nieuwe waterbuffers 
nodig voor tijdelijke waterberging of opslag. Deze zijn 

ook heel belangrijk in periodes van droogte. 

Bron: Gemeente Rotterdam

https://drive.google.com/file/d/1UWLUZULycob88Mmcy1AZFFIyTIKjcqep/view
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MEER GROENE DAKEN EN  
ONTHARDING NODIG 

Om grote neerslagpieken in de toekomst beter af te 
 kunnen vangen, zou het goed zijn als  Rotterdam meer 
groene  daken zou krijgen. Groene daken houden water 

vast, verlichten de druk op de riolering en  zorgen 
voor verkoeling in hete zomers. Van de 14.500.000 m2 

aan platte daken in Rotterdam is op dit moment 
slechts 400.000 m2 groen: minder dan 3%. 

Bron: rotterdam.nl/wonen-leven/groene-daken

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/groene-daken/


60

O
V

ER
ST

R
O

M
IN

G
EN FEITEN

62

VOORSPELLINGEN
66

EFFECTEN
70



62OVERSTROMINGEN FEIT

GROOT DEEL VAN DE  
ROTTERDAMMERS LEEFT 

ONDER NAP 
Grote delen van Rotterdam liggen onder de zeespiegel. 
Alexanderpolder ligt bijvoorbeeld 6 meter onder NAP. 
Andere bekende laaggelegen gebieden in de regio zijn 
Hillegersberg, Schiebroek of Vlaardingen. Daarnaast 
 liggen er een aantal gebieden buitendijks die lager 

 andere buitendijkse gebieden. Noordereiland, de Esch 
en de Kop van Feijenoord zijn hier voorbeelden van. 

ZONDER DIJKEN ZOUDEN 
GROTE DELEN VAN ROTTERDAM 

ONDER WATER STAAN
Zonder dijken zouden grote delen van Rotterdam 

(en de helft van Nederland) nu al onder water staan. 
Rotterdam ligt midden in het deltagebied waar grote 

rivieren en Noordzee samenkomen. Van oudsher loopt 
 Rotterdam risico op overstroming en in het verleden 

is het ook wel eens misgegaan. Rotterdam wordt 
beschermd door  primaire keringen: de dijken langs 
de rivieren en de  duinen aan de kust. Achter deze 

primaire keringen  voeren polders en boezemstelsels 
water aan en af. De 3 waterschappen beheren 170 km 

aan dijken. Hiervan is 80 km een primaire waterkering.

Bron: ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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BIJNA 10% VAN DE  
 ROTTERDAMSE WONINGEN 

STAAT BUITENDIJKS
Buitendijkse gebieden (zoals het Noordereiland,  

de Kop van Feijenoord, de havens, het Scheepsvaart
kwartier en Het Park) worden niet beschermd door 

de dijken en lopen risico bij hoogwater. 

In 2020 woonden al bijna 50.000 Rotterdammers 
 buitendijks, in 25.000  woningen. De komende 30 jaar 

komen daar zeker 17.500 nieuwbouwwoningen bij.

Bron: gis.rotterdam.nl/Gisweb2/Default.aspx?context=MIJNPROJECT.318

https://www.gis.rotterdam.nl/Gisweb2/Default.aspx?context=MIJNPROJECT.318
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ZEESPIEGEL 80 CM HOGER 
IN 2085 

De afgelopen 128 jaar is de zeespiegel gestegen met  
1,86 mm per jaar, oftewel 18,6 cm per eeuw. 

De komende decennia gaat deze stijging  aanzienlijk 
 versnellen. In 2085 zal de zeespiegel in het warme 
 klimaatscenario al 80 cm hoger zijn ten opzichte 

van 1990. De laatste klimaatinzichten van het 
IPCC (2021) zijn daar nog niet in meegenomen. 

Bron: magazines.rijksoverheid.nl/knmi/knmispecials/2019/03/nu-en-in-de-toekomst

https://magazines.rijksoverheid.nl/knmi/knmispecials/2019/03/nu-en-in-de-toekomst
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VAKER OVERSTROMINGEN  
IN  BUITENDIJKSE GEBIEDEN

Buitendijkse gebieden, zoals het Noordereiland,  
zullen in de toekomst veel vaker overstromen. 

Kans op water op de kades bij het Noordereiland:
2020: 1 tot 5 keer per jaar

2050: 3 tot 10 keer per jaar

VOORSPELLING

Bron: waterveiligheidsportaal.nl/#/nss/nss/current

https://waterveiligheidsportaal.nl/#/nss/nss/current
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1m

6m

OPHOGEN DIJKEN GAAT  
TEN KOSTE VAN WOONRUIMTE

Jaarlijks worden de Nederlandse dijken versterkt 
met zo’n 12 miljoen kubieke meter klei. 

Naarmate de  zeespiegel sneller gaat stijgen, is steeds 
meer klei nodig: rond 2050 al 3 à 4 keer zoveel als nu.  

Tegen het einde van de eeuw loopt de benodigde 
 hoeveelheid naar  schatting nog verder op.

Het ophogen van dijken gaat ten koste van  
woon- en leefruimte. Als een bestaande dijk met  
1 meter wordt opgehoogd wordt deze ongeveer  

6 meter breder en vaak komt hier nog een berm bij.

Bron: edepot.wur.nl/369272

https://edepot.wur.nl/369272
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10X VAKER SLUITING 
VAN DE MAESLANT KERING

Om Rotterdam en omgeving te beschermen bij 
hoogwater op zee, worden de Maeslantkering, 

Hartelkering en  Hollandse IJssel kering bij verwachte 
stormvloed op zee gesloten. De Maeslantkering gaat 

dicht als er een waterpeil van 3 meter boven NAP 
bij  Rotterdam wordt verwacht. Het duurt meer dan 

2 uur om de Maeslantkering  volledig te sluiten.

De Maeslantkering sluit nu eens in de 10 jaar. 
Door de zeespiegelstijging zal dit in 2070 

naar verwachting 10 keer zo vaak zijn. 
Er komt in de tweede helft van deze eeuw een 

moment dat de kering niet meer voldoet en moet 
worden vervangen, of zelfs permanent dicht moet. 

Bron: publications.deltares.nl/11202230_005.pdf  >  Zie pag 51 

https://publications.deltares.nl/11202230_005.pdf


74

D
R

O
O

G
TE

FEITEN
76

VOORSPELLINGEN
84

EFFECTEN
88



76DROOGTE FEIT

ROTTERDAM HEEFT 
EEN DRINKWATERBUFFER 

VOOR 3 MAANDEN 
Rotterdam heeft een drink waterbuffer voor zo’n 
3 maanden. Bij lang durig  aanhoudende droogte 
kunnen echter tekorten  ontstaan. Het kan dan 
bijvoorbeeld verboden worden om  drinkwater 

te gebruiken voor het sproeien van de tuin. 

ROTTERDAM ZAKT 
ONGEVEER 1 CM PER JAAR 

Als we de bodemdaling in Rotterdam vergelijken 
met die van heel Nederland, wordt meteen duidelijk 
dat  Rotterdam in een gebied ligt waar bodemdaling 

 significant  aanwezig is. Rotterdam zakt ongeveer 
10 mm per jaar. Als deze daling doorzet, zou de 
bodem in 2050 gemiddeld 12 tot 24 cm gezakt 
kunnen zijn indien we geen maatregelen nemen. 

Bron: bodemdalingskaart.portal.skygeo.com

https://bodemdalingskaart.portal.skygeo.com/portal/bodemdalingskaart/u2/viewers/basic/
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A B C D E F G H J K

A op staal
B op zandstorting
C op pijlers
D op grondverbetering
E op putten
F op paalroosterwerk
G betonbalk op houten palen
J op verharde palen
K op stortpalen

BEHEER GRONDWATERSTAND 
IS COMPLEX

Sommige delen van Rotterdam liggen 7 meter onder 
de zeespiegel, andere 3,60 meter erboven. Dit maakt 

het beheer van de grondwaterstand complex. 
Bij een huis met een bepaald type fundering moet 
de grondwaterstand hoog zijn, terwijl het bij een 
ander type fundering juist omlaag moet. Maar er 
kan per gebied maar één niveau worden gekozen. 

Dit probleem kunnen we dus niet per huis oplossen.

30.000 PANDEN IN  
ROTTERDAM ZAKKEN MET  

DE BODEM MEE
Gebouwen met verschillende funderingstypen  zakken 

met verschillende snelheden. In een straat waar 
 verschillende funderingstypen zijn toegepast, zien 
we dus verschillen in verzakking en kunnen huizen 
ten opzichte van elkaar gaan scheuren. Ook straten 
– die  worden aangelegd zónder fundering – zakken 
sneller dan de omliggende huizen en moeten vaker 
worden  opgehoogd. Naar schatting 30.000 panden 
in  Rotterdam zijn niet onderheid en zakken dus met 

de  bodem mee. Van 4.300 panden weten we dit zeker.

Bron: zuid-holland.klimaatatlas.net Bron: duikinjefundering.nl

https://zuid-holland.klimaatatlas.net
https://www.duikinjefundering.nl
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120.000 ROTTERDAMSE  
WONINGEN STAAN OP   

HOUTEN PALEN
Vóór 1945 werd er in Rotterdam vooral op houten 

palen gebouwd. Tussen 1960 en 1980 werd er 
geëxperimenteerd met beton, en vanaf 1980 werd 

er voornamelijk met beton gebouwd. Naar schatting 
120.000 woningen in Rotterdam  hebben een houten 
paalfundering. Dit funderingstype kan onder andere 

worden aangetast door schimmels (paalrot),  bacteriën 
(palenpest) en ‘negatieve kleef ’ (als de grond zich aan 

de palen hecht en de palen naar beneden trekt).

JUISTE GRONDWATERSTAND 
CRUCIAAL VOOR  

HOUTEN FUNDERINGEN
Voor houten funderingen is het belangrijk 
dat het grondwater op het juiste peil blijft. 

De laagst voorkomende grondwaterstand behoort  
20-30 cm boven het hoogste funderingshout te 

liggen. Komt het hout droog te staan, dan rot het en 
verliest het zijn draag vermogen. Ook funderingen 
op staal zijn gebaat bij een vaste grondwaterstand. 

Bron: zuid-holland.klimaatatlas.net Bron: klimaateffectatlas.nl/nl/risicokaarten-funderingen 

https://zuid-holland.klimaatatlas.net
https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/risicokaarten-funderingen
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ONDERGRONDSE LEIDINGEN 
 MOETEN ELKE 10-20 JAAR 

WORDEN  OPGEHOOGD 
Veel huizen en sommige bruggen in Rotterdam 
rusten met heipalen op diepliggende, bijna niet 
zakkende  zandlagen. Rioleringsbuizen, gas en 

drinkwater leidingen zijn echter niet gefundeerd 
en zakken wél mee met het veen. Het  gevolg van 

deze ongelijke verzakking is dat alle aansluitingen 
elke 10 tot 20 jaar moeten worden vernieuwd.

WAAR KOMT ONS 
WATER VANDAAN IN TIJDEN  

VAN DROOGTE
Rotterdam kan niet zomaar water uit de Nieuwe Maas 

gebruiken. Dit is meestal te zilt. In tijden van 
droogte komt het water vanuit het Brielse Meer 

en het IJsselmeer (via het Amsterdam-Rijnkanaal). 
Hiervoor moet het water wel een lange weg afleggen.

Het merendeel van dit water wordt direct in 
de grote open wateren gepompt (de Kralingse Plas 

en Zevenhuizerplas) om wateronttrekking 
in de wijken eromheen te voorkomen.

Bron: stowa.nl/deltafacts/ruimtelijke-adaptatie/adaptief- deltamanagement/bodemdaling

https://www.stowa.nl/deltafacts/ruimtelijke-adaptatie/adaptief-deltamanagement/bodemdaling
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MEER EN INTENSERE 
PERIODEN VAN DROOGTE

Extreme droogte is een optelsom van 
 verschillende  factoren: langdurig aanhoudende hitte, 

minder neerslag, meer verdamping op hete dagen 
en minder water in de rivieren richting Rotterdam. 

Droge perioden zullen in de toekomst naar 
 verwachting steeds vaker voorkomen en langer 
 duren. Hierdoor zullen vooral in de zomer de 

grondwaterstanden lokaal dalen, met de nodige 
gevolgen voor bijvoorbeeld funderingen. 

Ook zal de kwaliteit van oppervlaktewater afnemen. 
Zout zeewater trekt steeds verder het land in, 

en water verdampt steeds sneller.  
Zo is het totale effect van droogte een 

neerwaartse spiraal met soms grote gevolgen.

VOORSPELLING

Bron: klimaateffectatlas.nl  >  Klik door naar ‘droogte’ cijfers

https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/
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WE MOETEN ROND ZIEN TE  
KOMEN MET VEEL MINDER WATER

2021 2050 %

Aantal achtereenvolgende 
dagen met  extreme droogte 17 19 +11%

Neerslag in de zomer 224 mm 170 mm -20%

Neerslagtekort 230 mm 288 mm +25%

Gemiddeld hoogste neerslag- 
tekort tijdens groeiseizoen 266 mm 400 mm +35%

VOORSPELLING

Bron: klimaateffectatlas.nl/nl/het-wordt-droger

https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/het-wordt-droger
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MINDER CAPACITEIT   
VOOR BINNENVAART DOOR 

 LAAGSTAAND WATER 
In perioden van droogte kan de Maas dalen tot 

wel een derde van haar oorspronkelijke peilstand. 
Hierdoor kunnen de Rotterdamse binnenvaartschepen 
slechts een derde van hun lading vervoeren, omdat ze 
anders op sommige plekken de bodem zouden raken.
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DROOGTE KAN LEIDEN  
TOT STANKOVERLAST 

Droogte leidt tot een lagere waterstand.  
Hierdoor gaat bagger zuurstof verbruiken en rotten 

 organische  materialen sneller, wat vies ruikt.  
Ook komen  straat kolken van het riool droog te staan, 

waardoor stank  makkelijk uit het riool kan ontsnappen.  
Deze nare lucht kan worden verholpen 

door wat water in de put te gieten.
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FUNDERINGSSCHADE 
KAN TUSSEN DE €40.000 

EN €200.000 LIGGEN
Als de grondwaterstand te laag is, kan dit 

leiden tot  verzakkende woningen en een schade 
tussen de €40.000 en €200.000 per woning.  

Soms is sloop en nieuwbouw eigenlijk de enige 
oplossing voor gebieden waar dit probleem al te 
groot is geworden. Het redden van oude huizen 
kost namelijk evenveel als sloop en nieuwbouw.

Bron: verzekeraars.nl/media/7875/20200930-rapport-impact-droogte-op-funderingen.pdf

https://www.verzekeraars.nl/media/7875/20200930-rapport-impact-droogte-op-funderingen.pdf
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MINDER WATER VOOR 
ROTTERDAMSE PARKEN

In de toekomst zal niet alleen minder regen vallen,  
maar zal water door de hoge temperaturen en sterke 

zon ook sneller verdampen. In droge perioden 
zal Rotterdam dus keuzes moeten maken als het 
gaat om het  onderhoud van bestaande vegetatie. 
Welke parken worden besproeid, en welke niet?

Die keuze moest Rotterdam bijvoorbeeld maken in 2018, 
toen we te maken kregen met een hele droge zomer.

Bron: rotterdam.nl

https://rotterdam.nl
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HITTE
Hittegolf p8, p10, p20
Een periode van 5 opeenvolgende dagen van ten minste 25°C, 
waarbij de temperatuur op 3 dagen moet uitkomen op ten 
minste 30°C.

Gevoelstemperatuur p11
Geeft aan hoe warm een persoon het heeft in een bepaalde 
weersituatie, afhankelijk van de lucht temperatuur, wind, 
 luchtvochtigheid en met name zonnestraling.

Hitte-eilandeffect p12, p26
Het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied 
gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. 

Tropische nacht p16
Een nacht waarop de minimumtemperatuur niet lager uitkomt 
dan 20,0°C.

Smog p24
Smog is luchtvervuiling die in een bepaalde periode opeens 
sterk toeneemt. Het woord smog is een samenvoeging van de 
Engelse woorden smoke en fog. Letterlijk vertaald betekent 
smog: door rook en uitlaatgassen vervuilde mist die boven en 
in een stad blijft hangen. 

NEERSLAG
Hemelwater p40, p42, p54
Wordt gemeten in millimeters. 1 mm staat gelijk aan 1 liter 
water per vierkante meter, in de vorm van water, sneeuw of ijs. 

Extreme neerslag p44, p45, p46, p48
Van extreme neerslag is volgens het KNMI sprake als er 75 mm 
valt in 24 uur. 

Dauwpunt p49
Het dauwpunt is de temperatuur waarbij de lucht met 
 waterdamp verzadigd is, zodat er wolkenvorming of 
 dauw vorming optreedt.

BlueLabel p52
BlueLabel is een systematiek waarbij het overstromingsrisico 
per pand inzichtelijk wordt gemaakt.

Waterplein p54
Een waterplein is een verdiept, multifunctioneel plein 
waar regenwater vanuit de omgeving naar toe kan stromen 
tijdens een extreme regenbui. Het water wordt daar dan 
tijdelijk opgevangen.
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Waterbuffer p56, p76
Een waterbuffer kan regenwater in stedelijk gebied opvangen, 
zuiveren en langer vasthouden, zonder in conflict te komen 
met andere stedelijke functies. 

Waterberging p56
Waterberging is het tijdelijk opvangen van (regen)water in  
de bodem, sloten, beekjes, rivieren, meren, plassen en overige 
waterbergingsgebieden. Bij een onverharde bodem kan het 
water in de bodem sijpelen en geleidelijk uitzakken naar  
het grondwater. Vanuit daar vindt het water zijn weg naar 
bronnen, beken en rivieren.

OVERSTROMINGEN
Buitendijks p62, p64, p68
Buitendijks betekent dat gronden aan de rivier- of zeezijde 
van een dijk gelegen zijn, in een gebied dat niet door de dijk 
beschermd wordt. 

Binnendijks p64
Binnendijks is een term die wordt gebruikt om de droge 
 landzijde van een dijk mee aan te geven. In tegenstelling tot 
het buitendijkse gebied zal dit binnendijkse gebied, bijvoor
beeld een polder, tegen overstromingen beschermd zijn.

Zeespiegel p62, p66, p72, p81
De zeespiegel is de gemiddelde hoogte van de zee, waarbij  
de verschillen tussen eb en vloed worden meegerekend.

Normaal Amsterdams Peil (NAP) p62, p72 
Alle hoogtes in Nederland worden gemeten ten opzichte  
van hetzelfde niveau, het Normaal Amsterdams Peil (NAP).  
Een NAP-hoogte van 0 meter is ongeveer gelijk aan het  
gemiddeld zeeniveau van de Noordzee.
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Waterkering p63, p72
Een waterkering is een object dat als functie het tegenhouden 
van (oppervlakte)water heeft. Het kan de grens vormen tussen 
2 peilgebieden, of achterliggend land beschermen tegen 
 oppervlaktewateren zoals zeeën, meren en rivieren.

DROOGTE
Droogte p56, p76, p84-p94
Droogte is een langere periode waarin geen neerslag valt.  
De droogte wordt berekend uit de hoeveelheid regen die valt, 
verminderd met de verdamping. 

Funderingstypen p78-p81, p92
Houten paalfundering: is een fundering waarbij de houten 
palen tot aan de eerste zandlaag geslagen zijn. 
Op staal: woningen die geen palen hebben, maar op een  
‘losse’ plaat op de grond liggen. 

Grondwater p79, p81, p84, p92
Grondwater is het water in de grond, meestal geïnfiltreerd 
regenwater dat in de bodem is gezakt.

Grondwaterpeil / grondwaterstand p79, p81, p84, p92
Om de voorraad grondwater te beschermen, houden we  
de grondwaterstanden continu in de gaten. 

Neerslagtekort p86 
Een maat om droogte uit te drukken. De gevallen neerslag 
(gemeten tussen 1 april en 30 september) versus verdamping 
geeft een tekort of overschot.
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VERANTWOORDING

De cijfers in dit boekje geven een betrouwbaar beeld van 
wat er voor Rotterdam gaat gebeuren, maar pretenderen 
niet 100% volledig en accuraat te zijn. Dit zakboekje gaat 
niet over één cijfer achter de komma meer of minder, maar 
laat wel zien welke trends en effecten op ons afkomen.
 
De cijfers die in dit zakboekje gebruikt worden, zijn 
grotendeels gebaseerd op de IPCC (het klimaatpanel 
van de Verenigde Naties) uit 2018. Deze zijn door het 
KNMI vertaald voor Nederland en maakt ze inzichtelijk 
voor gebieden en steden. Er is zoveel mogelijk gewerkt 
met de gemiddelde stijging per cijfer.
 
Cijfers blijven echter veranderen. In augustus 2021 heeft het 
IPCC nieuwe, naar boven bijgestelde cijfers gepresenteerd 
over de verwachte klimaatverandering. De doorvertaling van 
het KNMI is er nog niet op het moment van schrijven.

COLOFON

Teksten: Rotterdams WeerWoord
Ontwerp en illustraties: Things To Make And Do
Drukwerk: Veenman+
rotterdamsweerwoord.nl

https://rotterdamsweerwoord.nl
https://www.thingstomakeanddo.nl
https://www.veenmanplus.nl
https://rotterdamsweerwoord.nl
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	Hieronder zie je de gemiddelde temperatuur van Rotterdam door de jaren heen. Elk balkje staat voor 1 jaar. Blauwe balken zijn  relatief koude jaren, rode relatief warme.
	Hieronder zie je de gemiddelde temperatuur van Rotterdam door de jaren heen. Elk balkje staat voor 1 jaar. Blauwe balken zijn  relatief koude jaren, rode relatief warme.
	 


	NIEUW HITTERECORD 
	NIEUW HITTERECORD 

	In de zomer van 2019 kende Nederland 2 hittegolven. Beide duurden 6 dagen. Tijdens de eerste  hittegolf werd  landelijk de hoogste  temperatuur  gemeten sinds het begin van de waarnemingen. Op 25 juli 2019 werd het in  Gilze en Rijen 40,7°C.
	In de zomer van 2019 kende Nederland 2 hittegolven. Beide duurden 6 dagen. Tijdens de eerste  hittegolf werd  landelijk de hoogste  temperatuur  gemeten sinds het begin van de waarnemingen. Op 25 juli 2019 werd het in  Gilze en Rijen 40,7°C.
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	Extreem warme dagen (>30°C)
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	5 tot 11 per jaar
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	37,2°C – 25 juli 2019 
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	DE GEVOELSTEMPERATUUR KAN BINNEN ÉÉN STRAAT WEL 10 GRADEN VERSCHILLEN
	DE GEVOELSTEMPERATUUR KAN BINNEN ÉÉN STRAAT WEL 10 GRADEN VERSCHILLEN

	De gevoelstemperatuur is iets anders dan de luchttemperatuur. De gevoelstemperatuur geeft aan hoe warm een persoon het heeft in een bepaalde weersituatie. Een hoge gevoels temperatuur kan gezondheidsklachten veroorzaken of leiden tot sterfte. De gevoels temperatuur is onder andere afhankelijk van de luchttemperatuur, wind,  luchtvochtigheid en met name de zonnestraling.
	De gevoelstemperatuur is iets anders dan de luchttemperatuur. De gevoelstemperatuur geeft aan hoe warm een persoon het heeft in een bepaalde weersituatie. Een hoge gevoels temperatuur kan gezondheidsklachten veroorzaken of leiden tot sterfte. De gevoels temperatuur is onder andere afhankelijk van de luchttemperatuur, wind,  luchtvochtigheid en met name de zonnestraling.
	 


	DE ROTTERDAMSE BINNENSTAD ALS HITTE- EILAND: +10°C
	DE ROTTERDAMSE BINNENSTAD ALS HITTE- EILAND: +10°C
	 


	In groeiende steden als Rotterdam, waar bebouwing en  bestrating het groen vervangt, zien we steeds vaker  ongezonde temperaturen. Dichte bebouwing neemt warmte in zich op. De ‘nagloei’ van deze  gebouwen kan ‘s avonds gemakkelijk zorgen voor +8°C verschil met de temperatuur buiten de stad, zoals gemeten door het KNMI. In de binnenstad van  Rotterdam kan het zelfs 10°C  warmer worden.
	In groeiende steden als Rotterdam, waar bebouwing en  bestrating het groen vervangt, zien we steeds vaker  ongezonde temperaturen. Dichte bebouwing neemt warmte in zich op. De ‘nagloei’ van deze  gebouwen kan ‘s avonds gemakkelijk zorgen voor +8°C verschil met de temperatuur buiten de stad, zoals gemeten door het KNMI. In de binnenstad van  Rotterdam kan het zelfs 10°C  warmer worden.

	STILSTAAND WATER KAN VEEL WARMTE VASTHOUDEN
	STILSTAAND WATER KAN VEEL WARMTE VASTHOUDEN

	Oppervlaktewater kan veel warmte opslaan en afgeven aan de stad, het is echter nog onduidelijk welke precieze rol stilstaand of stromend water heeft bij (extreme) hitte. Er wordt de komende jaren onderzoek gedaan naar de verkoelende werking van oppervlaktewater. Het is namelijk zo dat vernevelen of sproeien wel degelijk een verkoelend effect heeft, maar het is niet per definitie zo dat een stromende rivier voor verkoeling zorgt.
	Oppervlaktewater kan veel warmte opslaan en afgeven aan de stad, het is echter nog onduidelijk welke precieze rol stilstaand of stromend water heeft bij (extreme) hitte. Er wordt de komende jaren onderzoek gedaan naar de verkoelende werking van oppervlaktewater. Het is namelijk zo dat vernevelen of sproeien wel degelijk een verkoelend effect heeft, maar het is niet per definitie zo dat een stromende rivier voor verkoeling zorgt.

	2X ZOVEEL ZOMERSE DAGEN 
	2X ZOVEEL ZOMERSE DAGEN 
	 


	Cijfers van het KNMI laten zien dat de gemiddelde  zomertemperatuur in Rotterdam de komende 30 jaar met 2,4°C kan stijgen. En het aantal zomerse dagen (25°C of warmer) kan de komende 30 jaar stijgen van 21 naar 41 per jaar. Ook zal het in steeds meer woningen warmer dan 40°C worden.
	Cijfers van het KNMI laten zien dat de gemiddelde  zomertemperatuur in Rotterdam de komende 30 jaar met 2,4°C kan stijgen. En het aantal zomerse dagen (25°C of warmer) kan de komende 30 jaar stijgen van 21 naar 41 per jaar. Ook zal het in steeds meer woningen warmer dan 40°C worden.

	MEER TROPISCHE NACHTEN
	MEER TROPISCHE NACHTEN

	Een tropische nacht is een nacht waarin de  minimumtemperatuur niet lager  uitkomt dan 20,0°C. Op dit moment hebben we  gemiddeld 7 tropische nachten per jaar. In 2060 zijn dat er minstens 3 keer zo veel. We zullen in de toekomst dus ’s nachts steeds vaker  wakker liggen vanwege de drukkende warmte. 
	Een tropische nacht is een nacht waarin de  minimumtemperatuur niet lager  uitkomt dan 20,0°C. Op dit moment hebben we  gemiddeld 7 tropische nachten per jaar. In 2060 zijn dat er minstens 3 keer zo veel. We zullen in de toekomst dus ’s nachts steeds vaker  wakker liggen vanwege de drukkende warmte. 
	 


	2021
	2021
	2021
	2021
	2021
	2021
	2021

	2060
	2060



	Gemiddeld 7 nachten warmer dan 20°C
	Gemiddeld 7 nachten warmer dan 20°C
	Gemiddeld 7 nachten warmer dan 20°C
	Gemiddeld 7 nachten warmer dan 20°C
	 


	Gemiddeld meer dan 21 nachten warmer dan 20°C
	Gemiddeld meer dan 21 nachten warmer dan 20°C






	GEEN IJSDAGEN MEER
	GEEN IJSDAGEN MEER

	Cijfers van het KNMI laten zien dat er over een aantal jaren geen ijsdagen meer zullen zijn in Rotterdam. Tussen 1981 en 2010 kenden we gemiddeld nog 7 ijsdagen per jaar. 
	Cijfers van het KNMI laten zien dat er over een aantal jaren geen ijsdagen meer zullen zijn in Rotterdam. Tussen 1981 en 2010 kenden we gemiddeld nog 7 ijsdagen per jaar. 
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	Aantal vorstdagen per jaar 
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	IN 2060 BESTEDEN WEMEER ENERGIE AAN KOELENDAN AAN VERWARMEN
	IN 2060 BESTEDEN WEMEER ENERGIE AAN KOELENDAN AAN VERWARMEN
	 
	 


	Door de klimaatverandering zullen we niet alleen meer hittegolven meemaken, maar ook zachtere winters. Mede hierdoor (en door de betere isolatie van nieuw vastgoed) zal onze warmtevraag in de winter dalen en onze koeltevraag in de zomer juist stijgen. In 2060 zal de jaarlijkse totale Nederlandse koeltevraag naar verwachting groter zijn dan de vraag naar warmte.
	Door de klimaatverandering zullen we niet alleen meer hittegolven meemaken, maar ook zachtere winters. Mede hierdoor (en door de betere isolatie van nieuw vastgoed) zal onze warmtevraag in de winter dalen en onze koeltevraag in de zomer juist stijgen. In 2060 zal de jaarlijkse totale Nederlandse koeltevraag naar verwachting groter zijn dan de vraag naar warmte.
	 
	 

	Een vaste airco die één kamer 200 uur koelt, verbruikt 150 kWh. Dat is 15 keer zoveel als een ventilator. Tijdens de hittegolf van 2020 lag het energieverbruik in Nederland maar liefst 30% hoger dan normaal.

	MEER KANS OP  SCHADELIJKE  BACTERIËN IN DRINKWATER
	MEER KANS OP  SCHADELIJKE  BACTERIËN IN DRINKWATER

	Door de temperatuurstijging van de bodem kunnen drinkwaterleidingen te warm worden, neemt het aantal bacteriën toe en kan de waterkwaliteit worden  aangetast. Samen met waterbedrijf Evides is de  gemeente  Rotterdam bezig om dit effect te onderzoeken en tijdig tegen te gaan.
	Door de temperatuurstijging van de bodem kunnen drinkwaterleidingen te warm worden, neemt het aantal bacteriën toe en kan de waterkwaliteit worden  aangetast. Samen met waterbedrijf Evides is de  gemeente  Rotterdam bezig om dit effect te onderzoeken en tijdig tegen te gaan.

	SMOG BLIJFT LANGER HANGEN
	SMOG BLIJFT LANGER HANGEN
	 


	De toenemende hitte heeft een direct effect op de  luchtkwaliteit. Doordat het op warme dagen vaak  minder waait, blijven stofdeeltjes langer hangen in  lagere lagen van de lucht, waar wij ze inademen. 
	De toenemende hitte heeft een direct effect op de  luchtkwaliteit. Doordat het op warme dagen vaak  minder waait, blijven stofdeeltjes langer hangen in  lagere lagen van de lucht, waar wij ze inademen. 
	Ernstige smog kan bij iedereen klachten veroorzaken. Bij mensen met long-, hart- of vaatziekten kan smog leiden tot ziekenhuisopname en zelfs overlijden. Ook mensen die veel inspanning leveren en daardoor meer verontreinigde lucht inademen, zoals sporters en spelende kinderen, lopen een groter risico op klachten. 
	 
	 


	GROEN GAAT HET HITTE-EILANDEFFECT TEGEN
	GROEN GAAT HET HITTE-EILANDEFFECT TEGEN
	 


	Op plekken waar groen en water schaars is, lopen de temperaturen snel op. Planten en bomen zorgen voor schaduw en absorberen warmte die wordt omgezet in verdamping. Het tegenovergestelde gebeurt bij beton, dat de warmte lang kan vasthouden. Beplanting heeft dus een verkoelend effect en draagt sterk bij aan een prettigere leefomgeving. Zelfs één enkele boom helpt al om de bebouwde  omgeving af te koelen.
	Op plekken waar groen en water schaars is, lopen de temperaturen snel op. Planten en bomen zorgen voor schaduw en absorberen warmte die wordt omgezet in verdamping. Het tegenovergestelde gebeurt bij beton, dat de warmte lang kan vasthouden. Beplanting heeft dus een verkoelend effect en draagt sterk bij aan een prettigere leefomgeving. Zelfs één enkele boom helpt al om de bebouwde  omgeving af te koelen.

	MEER SCHADUWPLEKKEN NODIG
	MEER SCHADUWPLEKKEN NODIG
	 


	Op dit moment is de maximale afstand tot een  pocketpark, groenvoorziening of schaduwdoek voor 70% van de  Rotterdammers 300 meter. De  gemeente Rotterdam streeft ernaar dat in de  toekomst álle  Rotterdammers op maximaal 300 meter een  schaduwrijke plek kunnen vinden.
	Op dit moment is de maximale afstand tot een  pocketpark, groenvoorziening of schaduwdoek voor 70% van de  Rotterdammers 300 meter. De  gemeente Rotterdam streeft ernaar dat in de  toekomst álle  Rotterdammers op maximaal 300 meter een  schaduwrijke plek kunnen vinden.
	 
	 


	MEER VISSENSTERFTE DOOR ZUURSTOFGEBREK
	MEER VISSENSTERFTE DOOR ZUURSTOFGEBREK
	 


	Een hoge temperatuur in de rivieren en andere stedelijke wateren zorgt voor veel dode vissen. Warm water bevat namelijk minder zuurstof. Als het zuurstofgehalte te ver daalt,  krijgen vissen moeite met ademhalen en kunnen ze doodgaan. Vissen die in ademnood verkeren, worden zoveel mogelijk door specialisten gevangen en elders uitgezet.
	Een hoge temperatuur in de rivieren en andere stedelijke wateren zorgt voor veel dode vissen. Warm water bevat namelijk minder zuurstof. Als het zuurstofgehalte te ver daalt,  krijgen vissen moeite met ademhalen en kunnen ze doodgaan. Vissen die in ademnood verkeren, worden zoveel mogelijk door specialisten gevangen en elders uitgezet.

	TROPISCHE MUGGEN IN NEDERLAND
	TROPISCHE MUGGEN IN NEDERLAND
	 


	De import van autobanden is momenteel de belangrijkste route voor de introductie van exotische muggen, met name van de Aziatische tijgermug.  Autobanden zijn bijzonder geschikt als broedplaats, omdat er vaak  regenwater in blijft staan. Door de stijgende temperatuur en zachtere winters  vriezen minder eitjes dood en wordt het waarschijnlijker dat de tijgermug zich in Nederland zal vestigen.
	De import van autobanden is momenteel de belangrijkste route voor de introductie van exotische muggen, met name van de Aziatische tijgermug.  Autobanden zijn bijzonder geschikt als broedplaats, omdat er vaak  regenwater in blijft staan. Door de stijgende temperatuur en zachtere winters  vriezen minder eitjes dood en wordt het waarschijnlijker dat de tijgermug zich in Nederland zal vestigen.

	MEER TEKEN DOOR MILDERE WINTERS
	MEER TEKEN DOOR MILDERE WINTERS
	 


	In milde winters gedijen sommige planten en  diersoorten beter. Langetermijn trend analyses laten zien dat de lengte van het actieve teken seizoen is  toegenomen, net als de grootte van leef gebieden in Nederland die voor teken geschikt zijn. In de  afgelopen 15 jaar is het  aantal gevallen van de ziekte van Lyme in  Nederland verdrievoudigd. 
	In milde winters gedijen sommige planten en  diersoorten beter. Langetermijn trend analyses laten zien dat de lengte van het actieve teken seizoen is  toegenomen, net als de grootte van leef gebieden in Nederland die voor teken geschikt zijn. In de  afgelopen 15 jaar is het  aantal gevallen van de ziekte van Lyme in  Nederland verdrievoudigd. 
	 


	RUIM 400 PLANTENSOORTEN ZULLEN VERDWIJNEN
	RUIM 400 PLANTENSOORTEN ZULLEN VERDWIJNEN

	Als de gemiddelde jaartemperatuur zou stijgen van 10 naar 11°C, dan kunnen op termijn  ongeveer 60  plantensoorten in Nederland gaan verdwijnen. Bij een stijging naar 14°C gaat het zelfs om 427  soorten. Dat is 40% van alle soorten.
	Als de gemiddelde jaartemperatuur zou stijgen van 10 naar 11°C, dan kunnen op termijn  ongeveer 60  plantensoorten in Nederland gaan verdwijnen. Bij een stijging naar 14°C gaat het zelfs om 427  soorten. Dat is 40% van alle soorten.
	 



	Neerslaga慲瑥浰敲慴畵爠穯甠獴楪来渠癡渠慡爠ㄱ끃Ⱐ摡渠歵湮敮瀠瑥牭楪渠湧敶敥爠㘰†灬慮瑥湳潯牴敮渠乥摥牬慮搠条慮⁶敲摷楪湥渮⁂楪敮瑩橧楮朠湡慲‱㒰䌠条慴整⁺敬晳洠㐲㜠潯牴敮⸠䑡琠楳‴〥⁶慮汬攠獯潲瑥渮te van het actieve teken seizoen is  toegenomen, net als de grootte van leef gebieden in Nederland die voor teken geschikt zijn. In de  afgelopen 15 jaar is het  aantal gevallen van de ziekte van Lyme in  Nederland verdrievoudigd. 
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	1 MM = 1 LITER WATER PER M
	1 MM = 1 LITER WATER PER M
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	In Rotterdam proberen we gebieden in te richten voor een bui van 50 mm. Hier is echter niet altijd ruimte voor, zeker in dicht bebouwde delen in de stad. Maar soms valt er veel meer neerslag. In Limburg viel deze zomer 86 mm in een korte tijd en in Kopenhagen viel zelfs 150 mm in 2 uur!
	In Rotterdam proberen we gebieden in te richten voor een bui van 50 mm. Hier is echter niet altijd ruimte voor, zeker in dicht bebouwde delen in de stad. Maar soms valt er veel meer neerslag. In Limburg viel deze zomer 86 mm in een korte tijd en in Kopenhagen viel zelfs 150 mm in 2 uur!

	27% MEER NEERSLAGIN NEDERLAND
	27% MEER NEERSLAGIN NEDERLAND
	 


	In de periode 19102017 is de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in  Nederland gelijkmatig gestegen van 690 naar 874 mm (+27%). Langs de kust was de  stijging het grootst.
	In de periode 19102017 is de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in  Nederland gelijkmatig gestegen van 690 naar 874 mm (+27%). Langs de kust was de  stijging het grootst.
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	+28%
	+28%

	188 – 240 mm
	188 – 240 mm


	Neerslag in de lente
	Neerslag in de lente
	Neerslag in de lente

	+22%
	+22%

	148 – 180 mm
	148 – 180 mm


	Neerslag in de zomer
	Neerslag in de zomer
	Neerslag in de zomer

	- 24%
	- 24%

	224 – 170 mm
	224 – 170 mm


	Neerslag in de herfst
	Neerslag in de herfst
	Neerslag in de herfst

	+12%
	+12%

	245 – 275 mm
	245 – 275 mm






	DE ENORME REIS VAN DE REGENDRUPPEL
	DE ENORME REIS VAN DE REGENDRUPPEL
	 


	In Rotterdam is veelal gemengde riolering  aanwezig. Hierin komt schoon regenwater samen met vuil  huishoudelijk  afvalwater  (bijvoorbeeld van douche en toilet) en water van de openbare ruimte, zoals de straat.
	In Rotterdam is veelal gemengde riolering  aanwezig. Hierin komt schoon regenwater samen met vuil  huishoudelijk  afvalwater  (bijvoorbeeld van douche en toilet) en water van de openbare ruimte, zoals de straat.
	Al dit vieze water komt via de gemeentelijke  riolering terecht bij een rioolgemaal. Dit pompt het via  persleidingen verder naar de zuiverings -installatie van een waterschap. Deze zorgt dat het afval water schoon wordt gemaakt en voldoet aan de  wettelijke normen. Hierna loost het waterschap het water op de Nieuwe Maas.
	 

	Als de hoeveelheid afvalwater in het riool te groot wordt, bijvoorbeeld door heftige neerslag, dan heeft het rioleringsstelsel een ‘escape’. Vuil afvalwater wordt dan ongezuiverd overgestort op het oppervlaktewater: sloten, singels of de rivier.

	IN DE REGIO ROTTERDAM VALT  GEMIDDELD 10-20% MEER NEERSLAG DAN IN DE REST VAN NEDERLAND
	IN DE REGIO ROTTERDAM VALT  GEMIDDELD 10-20% MEER NEERSLAG DAN IN DE REST VAN NEDERLAND
	 
	 


	Door zijn ligging – vlak boven Zeeland en in het kielzog van Engeland en Frankrijk – is Rotterdam een  epicentrum van botsende luchtstromen en extreme weersomstandigheden. Dragers van extreme neerslag, zoals lagedruk gebieden en stormen, zoeken altijd de weg van de minste weerstand. Wateroppervlak geeft minder weerstand dan land oppervlak. Buien zullen zich dus graag langs en over Rotterdam verplaatsen, met name wanneer ze vanuit het zuiden komen.
	Door zijn ligging – vlak boven Zeeland en in het kielzog van Engeland en Frankrijk – is Rotterdam een  epicentrum van botsende luchtstromen en extreme weersomstandigheden. Dragers van extreme neerslag, zoals lagedruk gebieden en stormen, zoeken altijd de weg van de minste weerstand. Wateroppervlak geeft minder weerstand dan land oppervlak. Buien zullen zich dus graag langs en over Rotterdam verplaatsen, met name wanneer ze vanuit het zuiden komen.

	8X EXTREME NEERSLAG IN  ROTTERDAM SINDS 2000 
	8X EXTREME NEERSLAG IN  ROTTERDAM SINDS 2000 

	Van extreme neerslag is volgens de gemeente  Rotterdam sprake als er 70 mm valt in 1 uur. De definitie die het KNMI hanteert, is 75 mm in 24 uur. Bij  extreme neerslag worden Rotterdamse wegen en tunnels  onbegaanbaar. Nu al zijn sommige stations en musea, zoals Boijmans Van Beuningen, bij hevige neerslag niet goed toegankelijk.
	Van extreme neerslag is volgens de gemeente  Rotterdam sprake als er 70 mm valt in 1 uur. De definitie die het KNMI hanteert, is 75 mm in 24 uur. Bij  extreme neerslag worden Rotterdamse wegen en tunnels  onbegaanbaar. Nu al zijn sommige stations en musea, zoals Boijmans Van Beuningen, bij hevige neerslag niet goed toegankelijk.
	 
	 
	 
	 


	Meeste neerslag in 1 dag
	Meeste neerslag in 1 dag
	Meeste neerslag in 1 dag


	Extremen Rotterdam Airport
	Extremen Rotterdam Airport
	Extremen Rotterdam Airport
	Extremen Rotterdam Airport
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	Extremen Hoek van Holland
	Extremen Hoek van Holland
	 




	101,4 mm op 23 juni 1975
	101,4 mm op 23 juni 1975
	101,4 mm op 23 juni 1975
	101,4 mm op 23 juni 1975
	58,3 mm op 19 september 2001
	75,3 mm op 14 juni 2011

	87,6 mm op 13 september 1998 
	87,6 mm op 13 september 1998 
	77,8 mm op 4 oktober 1999
	107,7 mm op 19 september 2001






	MEER REGEN IN ROTTERDAM
	MEER REGEN IN ROTTERDAM

	De hoeveelheid neerslag in Rotterdam zal in 2050  toenemen tot 1.000 mm per jaar, oftewel 1.000 liter per vierkante meter. De winters worden steeds natter (van 230 naar 280 mm) en er zal vaker sprake zijn van extreme neerslaghoeveelheden.
	De hoeveelheid neerslag in Rotterdam zal in 2050  toenemen tot 1.000 mm per jaar, oftewel 1.000 liter per vierkante meter. De winters worden steeds natter (van 230 naar 280 mm) en er zal vaker sprake zijn van extreme neerslaghoeveelheden.
	 
	 


	Meeste neerslag in 1 jaar
	Meeste neerslag in 1 jaar
	Meeste neerslag in 1 jaar


	Extremen Rotterdam Airport
	Extremen Rotterdam Airport
	Extremen Rotterdam Airport
	Extremen Rotterdam Airport
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	Extremen Hoek van Holland
	Extremen Hoek van Holland
	 




	1.149 mm in 1998 
	1.149 mm in 1998 
	1.149 mm in 1998 
	1.149 mm in 1998 
	1.078 mm in 1999 
	1.072 mm in 2001

	1.206 mm in 1998 
	1.206 mm in 1998 
	1.020 mm in 1999
	1.154 mm in 2001






	2X ZOVEEL KANS OPEXTREEM ZWARE REGENBUIEN
	2X ZOVEEL KANS OPEXTREEM ZWARE REGENBUIEN
	 


	Extreem zware regenbuien op één bepaalde locatie (70 mm in 2 uur) komen in het huidige klimaat  gemiddeld eens per 100 jaar voor. 
	Extreem zware regenbuien op één bepaalde locatie (70 mm in 2 uur) komen in het huidige klimaat  gemiddeld eens per 100 jaar voor. 
	 

	 
	Nóg zwaardere hoosbuien (140 mm in 2 uur)  komen gemiddeld eens per 1.000 jaar voor. Door de klimaatverandering wordt die kans aan het einde van de eeuw 2 keer zo groot. De financiële schade van een extreme  regenbui kan variëren van tonnen tot miljoenen euro’s.

	Bij hoge dauwpunten (>±20°C) kunnen buien zich  explosief ontwikkelen. Door de klimaat verandering  zullen deze plotselinge buien veel frequenter  voorkomen, naar verwachting tot 25 keer vaker.
	Bij hoge dauwpunten (>±20°C) kunnen buien zich  explosief ontwikkelen. Door de klimaat verandering  zullen deze plotselinge buien veel frequenter  voorkomen, naar verwachting tot 25 keer vaker.
	 


	ROTTERDAM KAN BUIEN AAN VAN  20 MM, MAAR IN DE  TOEKOMST WORDEN PIEKEN  VERWACHT VAN 170 MM
	ROTTERDAM KAN BUIEN AAN VAN  20 MM, MAAR IN DE  TOEKOMST WORDEN PIEKEN  VERWACHT VAN 170 MM
	 
	 


	Op dit moment kan het Rotterdamse rioleringssysteem maximaal 20 mm afvangen in het eerste uur van een bui, en daarna 10 mm per uur. Een rustige bui over een langere periode is geen probleem, maar in de toekomst worden neerslagpieken van 170 mm verwacht. 
	Op dit moment kan het Rotterdamse rioleringssysteem maximaal 20 mm afvangen in het eerste uur van een bui, en daarna 10 mm per uur. Een rustige bui over een langere periode is geen probleem, maar in de toekomst worden neerslagpieken van 170 mm verwacht. 
	Als er méér regen valt en de riolering hierdoor overstroomt, kan dit leiden tot dode vissen en afval op straat.

	RUIM 16.000 PANDEN LOPEN RISICO BIJ WATEROVERLAST
	RUIM 16.000 PANDEN LOPEN RISICO BIJ WATEROVERLAST

	Volgens BlueLabel, een initiatief van verzekeraar Achmea, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en wateradviesbureau Nelen & Schuurmans, lopen 16.000 panden in Rotterdam risico bij wateroverlast. 716 panden lopen zelfs een zeer hoog risico. Daarnaast zijn 2.000  gebouwen extra kwetsbaar in geval van nood, zoals zorginstellingen en scholen. 
	Volgens BlueLabel, een initiatief van verzekeraar Achmea, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en wateradviesbureau Nelen & Schuurmans, lopen 16.000 panden in Rotterdam risico bij wateroverlast. 716 panden lopen zelfs een zeer hoog risico. Daarnaast zijn 2.000  gebouwen extra kwetsbaar in geval van nood, zoals zorginstellingen en scholen. 

	VEEL STENEN EN ASFALT ZORGEN VOOR  PROBLEMEN BIJ GROTE BUIEN
	VEEL STENEN EN ASFALT ZORGEN VOOR  PROBLEMEN BIJ GROTE BUIEN
	 
	 


	Sommige wijken in Rotterdam zijn voor meer dan 80% verhard. Dit versteende karakter zorgt ervoor dat regenwater niet in de bodem kan zakken. Daarom wil de gemeente Rotterdam 60.000 m aan  waterpasserende tegels plaatsen. Ook waterpleinen, die overtollig  regenwater vasthouden en vertraagd richting de  riolering sturen, helpen wateroverlast tegen te gaan. 
	Sommige wijken in Rotterdam zijn voor meer dan 80% verhard. Dit versteende karakter zorgt ervoor dat regenwater niet in de bodem kan zakken. Daarom wil de gemeente Rotterdam 60.000 m aan  waterpasserende tegels plaatsen. Ook waterpleinen, die overtollig  regenwater vasthouden en vertraagd richting de  riolering sturen, helpen wateroverlast tegen te gaan. 
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	EXTRA RESERVOIRS NODIG OM NEERSLAG OP TE VANGEN 
	EXTRA RESERVOIRS NODIG OM NEERSLAG OP TE VANGEN 
	 


	Om ernstige overstromingen te voorkomen, moet  Rotterdam ongeveer 300.000 m aan water kunnen opvangen. Dit staat gelijk aan 20 voetbalvelden van ongeveer 1 meter diep. Daarom zijn nieuwe waterbuffers nodig voor tijdelijke waterberging of opslag. Deze zijn ook heel belangrijk in periodes van droogte. 
	Om ernstige overstromingen te voorkomen, moet  Rotterdam ongeveer 300.000 m aan water kunnen opvangen. Dit staat gelijk aan 20 voetbalvelden van ongeveer 1 meter diep. Daarom zijn nieuwe waterbuffers nodig voor tijdelijke waterberging of opslag. Deze zijn ook heel belangrijk in periodes van droogte. 
	3


	MEER GROENE DAKEN EN ONTHARDING NODIG 
	MEER GROENE DAKEN EN ONTHARDING NODIG 
	 


	Om grote neerslagpieken in de toekomst beter af te  kunnen vangen, zou het goed zijn als  Rotterdam meer groene  daken zou krijgen. Groene daken houden water vast, verlichten de druk op de riolering en  zorgen voor verkoeling in hete zomers. Van de 14.500.000 m aan platte daken in Rotterdam is op dit moment slechts 400.000 m groen: minder dan 3%. 
	Om grote neerslagpieken in de toekomst beter af te  kunnen vangen, zou het goed zijn als  Rotterdam meer groene  daken zou krijgen. Groene daken houden water vast, verlichten de druk op de riolering en  zorgen voor verkoeling in hete zomers. Van de 14.500.000 m aan platte daken in Rotterdam is op dit moment slechts 400.000 m groen: minder dan 3%. 
	2
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	GROOT DEEL VAN DE ROTTERDAMMERS LEEFTONDER NAP 
	GROOT DEEL VAN DE ROTTERDAMMERS LEEFTONDER NAP 
	 
	 


	Grote delen van Rotterdam liggen onder de zeespiegel. Alexanderpolder ligt bijvoorbeeld 6 meter onder NAP. Andere bekende laaggelegen gebieden in de regio zijn Hillegersberg, Schiebroek of Vlaardingen. Daarnaast  liggen er een aantal gebieden buitendijks die lager  andere buitendijkse gebieden. Noordereiland, de Esch en de Kop van Feijenoord zijn hier voorbeelden van. 
	Grote delen van Rotterdam liggen onder de zeespiegel. Alexanderpolder ligt bijvoorbeeld 6 meter onder NAP. Andere bekende laaggelegen gebieden in de regio zijn Hillegersberg, Schiebroek of Vlaardingen. Daarnaast  liggen er een aantal gebieden buitendijks die lager  andere buitendijkse gebieden. Noordereiland, de Esch en de Kop van Feijenoord zijn hier voorbeelden van. 

	ZONDER DIJKEN ZOUDEN GROTE DELEN VAN ROTTERDAMONDER WATER STAAN
	ZONDER DIJKEN ZOUDEN GROTE DELEN VAN ROTTERDAMONDER WATER STAAN
	 


	Zonder dijken zouden grote delen van Rotterdam (en de helft van Nederland) nu al onder water staan. Rotterdam ligt midden in het deltagebied waar grote rivieren en Noordzee samenkomen. Van oudsher loopt  Rotterdam risico op overstroming en in het verleden is het ook wel eens misgegaan. Rotterdam wordt beschermd door  primaire keringen: de dijken langs de rivieren en de  duinen aan de kust. Achter deze primaire keringen  voeren polders en boezemstelsels water aan en af. De 3 waterschappen beheren 170 km aan 
	Zonder dijken zouden grote delen van Rotterdam (en de helft van Nederland) nu al onder water staan. Rotterdam ligt midden in het deltagebied waar grote rivieren en Noordzee samenkomen. Van oudsher loopt  Rotterdam risico op overstroming en in het verleden is het ook wel eens misgegaan. Rotterdam wordt beschermd door  primaire keringen: de dijken langs de rivieren en de  duinen aan de kust. Achter deze primaire keringen  voeren polders en boezemstelsels water aan en af. De 3 waterschappen beheren 170 km aan 

	BIJNA 10% VAN DE  ROTTERDAMSE WONINGENSTAAT BUITENDIJKS
	BIJNA 10% VAN DE  ROTTERDAMSE WONINGENSTAAT BUITENDIJKS
	 
	 


	Buitendijkse gebieden (zoals het Noordereiland, de Kop van Feijenoord, de havens, het Scheepsvaartkwartier en Het Park) worden niet beschermd door de dijken en lopen risico bij hoogwater. 
	Buitendijkse gebieden (zoals het Noordereiland, de Kop van Feijenoord, de havens, het Scheepsvaartkwartier en Het Park) worden niet beschermd door de dijken en lopen risico bij hoogwater. 
	 

	In 2020 woonden al bijna 50.000 Rotterdammers  buitendijks, in 25.000  woningen. De komende 30 jaar komen daar zeker 17.500 nieuwbouwwoningen bij.

	ZEESPIEGEL 80 CM HOGERIN 2085 
	ZEESPIEGEL 80 CM HOGERIN 2085 
	 


	De afgelopen 128 jaar is de zeespiegel gestegen met 1,86 mm per jaar, oftewel 18,6 cm per eeuw. 
	De afgelopen 128 jaar is de zeespiegel gestegen met 1,86 mm per jaar, oftewel 18,6 cm per eeuw. 
	 

	De komende decennia gaat deze stijging  aanzienlijk  versnellen. In 2085 zal de zeespiegel in het warme  klimaatscenario al 80 cm hoger zijn ten opzichte van 1990. De laatste klimaatinzichten van het IPCC (2021) zijn daar nog niet in meegenomen. 

	VAKER OVERSTROMINGEN IN  BUITENDIJKSE GEBIEDEN
	VAKER OVERSTROMINGEN IN  BUITENDIJKSE GEBIEDEN
	 


	Buitendijkse gebieden, zoals het Noordereiland, zullen in de toekomst veel vaker overstromen. 
	Buitendijkse gebieden, zoals het Noordereiland, zullen in de toekomst veel vaker overstromen. 
	 

	Kans op water op de kades bij het Noordereiland:
	2020: 1 tot 5 keer per jaar
	2050: 3 tot 10 keer per jaar

	OPHOGEN DIJKEN GAAT TEN KOSTE VAN WOONRUIMTE
	OPHOGEN DIJKEN GAAT TEN KOSTE VAN WOONRUIMTE
	 


	Jaarlijks worden de Nederlandse dijken versterkt met zo’n 12 miljoen kubieke meter klei. Naarmate de  zeespiegel sneller gaat stijgen, is steeds meer klei nodig: rond 2050 al 3 à 4 keer zoveel als nu. Tegen het einde van de eeuw loopt de benodigde  hoeveelheid naar  schatting nog verder op.
	Jaarlijks worden de Nederlandse dijken versterkt met zo’n 12 miljoen kubieke meter klei. Naarmate de  zeespiegel sneller gaat stijgen, is steeds meer klei nodig: rond 2050 al 3 à 4 keer zoveel als nu. Tegen het einde van de eeuw loopt de benodigde  hoeveelheid naar  schatting nog verder op.
	 

	Het ophogen van dijken gaat ten koste van woon- en leefruimte. Als een bestaande dijk met 1 meter wordt opgehoogd wordt deze ongeveer 6 meter breder en vaak komt hier nog een berm bij.
	 
	 
	 


	10X VAKER SLUITINGVAN DE MAESLANT KERING
	10X VAKER SLUITINGVAN DE MAESLANT KERING
	 


	Om Rotterdam en omgeving te beschermen bij hoogwater op zee, worden de Maeslantkering, Hartelkering en  Hollandse IJssel kering bij verwachte stormvloed op zee gesloten. De Maeslantkering gaat dicht als er een waterpeil van 3 meter boven NAP bij  Rotterdam wordt verwacht. Het duurt meer dan 2 uur om de Maeslantkering  volledig te sluiten.
	Om Rotterdam en omgeving te beschermen bij hoogwater op zee, worden de Maeslantkering, Hartelkering en  Hollandse IJssel kering bij verwachte stormvloed op zee gesloten. De Maeslantkering gaat dicht als er een waterpeil van 3 meter boven NAP bij  Rotterdam wordt verwacht. Het duurt meer dan 2 uur om de Maeslantkering  volledig te sluiten.
	De Maeslantkering sluit nu eens in de 10 jaar. Door de zeespiegelstijging zal dit in 2070 naar verwachting 10 keer zo vaak zijn. 
	Er komt in de tweede helft van deze eeuw een moment dat de kering niet meer voldoet en moet worden vervangen, of zelfs permanent dicht moet. 
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	ROTTERDAM HEEFTEEN DRINKWATERBUFFER VOOR 3 MAANDEN 
	ROTTERDAM HEEFTEEN DRINKWATERBUFFER VOOR 3 MAANDEN 
	 


	Rotterdam heeft een drink waterbuffer voor zo’n 3 maanden. Bij lang durig  aanhoudende droogte kunnen echter tekorten  ontstaan. Het kan dan bijvoorbeeld verboden worden om  drinkwater te gebruiken voor het sproeien van de tuin. 
	Rotterdam heeft een drink waterbuffer voor zo’n 3 maanden. Bij lang durig  aanhoudende droogte kunnen echter tekorten  ontstaan. Het kan dan bijvoorbeeld verboden worden om  drinkwater te gebruiken voor het sproeien van de tuin. 

	ROTTERDAM ZAKTONGEVEER 1 CM PER JAAR 
	ROTTERDAM ZAKTONGEVEER 1 CM PER JAAR 
	 


	Als we de bodemdaling in Rotterdam vergelijken met die van heel Nederland, wordt meteen duidelijk dat  Rotterdam in een gebied ligt waar bodemdaling  significant  aanwezig is. Rotterdam zakt ongeveer 10 mm per jaar. Als deze daling doorzet, zou de bodem in 2050 gemiddeld 12 tot 24 cm gezakt kunnen zijn indien we geen maatregelen nemen. 
	Als we de bodemdaling in Rotterdam vergelijken met die van heel Nederland, wordt meteen duidelijk dat  Rotterdam in een gebied ligt waar bodemdaling  significant  aanwezig is. Rotterdam zakt ongeveer 10 mm per jaar. Als deze daling doorzet, zou de bodem in 2050 gemiddeld 12 tot 24 cm gezakt kunnen zijn indien we geen maatregelen nemen. 

	BEHEER GRONDWATERSTAND IS COMPLEX
	BEHEER GRONDWATERSTAND IS COMPLEX

	Sommige delen van Rotterdam liggen 7 meter onder de zeespiegel, andere 3,60 meter erboven. Dit maakt het beheer van de grondwaterstand complex. Bij een huis met een bepaald type fundering moet de grondwaterstand hoog zijn, terwijl het bij een ander type fundering juist omlaag moet. Maar er kan per gebied maar één niveau worden gekozen. Dit probleem kunnen we dus niet per huis oplossen.
	Sommige delen van Rotterdam liggen 7 meter onder de zeespiegel, andere 3,60 meter erboven. Dit maakt het beheer van de grondwaterstand complex. Bij een huis met een bepaald type fundering moet de grondwaterstand hoog zijn, terwijl het bij een ander type fundering juist omlaag moet. Maar er kan per gebied maar één niveau worden gekozen. Dit probleem kunnen we dus niet per huis oplossen.

	30.000 PANDEN IN ROTTERDAM ZAKKEN MET DE BODEM MEE
	30.000 PANDEN IN ROTTERDAM ZAKKEN MET DE BODEM MEE
	 
	 


	Gebouwen met verschillende funderingstypen  zakken met verschillende snelheden. In een straat waar  verschillende funderingstypen zijn toegepast, zien we dus verschillen in verzakking en kunnen huizen ten opzichte van elkaar gaan scheuren. Ook straten – die  worden aangelegd zónder fundering – zakken sneller dan de omliggende huizen en moeten vaker worden  opgehoogd. Naar schatting 30.000 panden in  Rotterdam zijn niet onderheid en zakken dus met de  bodem mee. Van 4.300 panden weten we dit zeker.
	Gebouwen met verschillende funderingstypen  zakken met verschillende snelheden. In een straat waar  verschillende funderingstypen zijn toegepast, zien we dus verschillen in verzakking en kunnen huizen ten opzichte van elkaar gaan scheuren. Ook straten – die  worden aangelegd zónder fundering – zakken sneller dan de omliggende huizen en moeten vaker worden  opgehoogd. Naar schatting 30.000 panden in  Rotterdam zijn niet onderheid en zakken dus met de  bodem mee. Van 4.300 panden weten we dit zeker.

	120.000 ROTTERDAMSE WONINGEN STAAN OP  HOUTEN PALEN
	120.000 ROTTERDAMSE WONINGEN STAAN OP  HOUTEN PALEN
	 
	 


	Vóór 1945 werd er in Rotterdam vooral op houten palen gebouwd. Tussen 1960 en 1980 werd er geëxperimenteerd met beton, en vanaf 1980 werd er voornamelijk met beton gebouwd. Naar schatting 120.000 woningen in Rotterdam  hebben een houten paalfundering. Dit funderingstype kan onder andere worden aangetast door schimmels (paalrot),  bacteriën (palenpest) en ‘negatieve kleef’ (als de grond zich aan de palen hecht en de palen naar beneden trekt).
	Vóór 1945 werd er in Rotterdam vooral op houten palen gebouwd. Tussen 1960 en 1980 werd er geëxperimenteerd met beton, en vanaf 1980 werd er voornamelijk met beton gebouwd. Naar schatting 120.000 woningen in Rotterdam  hebben een houten paalfundering. Dit funderingstype kan onder andere worden aangetast door schimmels (paalrot),  bacteriën (palenpest) en ‘negatieve kleef’ (als de grond zich aan de palen hecht en de palen naar beneden trekt).

	JUISTE GRONDWATERSTANDCRUCIAAL VOOR HOUTEN FUNDERINGEN
	JUISTE GRONDWATERSTANDCRUCIAAL VOOR HOUTEN FUNDERINGEN
	 
	 


	Voor houten funderingen is het belangrijk dat het grondwater op het juiste peil blijft. De laagst voorkomende grondwaterstand behoort 20-30 cm boven het hoogste funderingshout te liggen. Komt het hout droog te staan, dan rot het en verliest het zijn draag vermogen. Ook funderingen op staal zijn gebaat bij een vaste grondwaterstand. 
	Voor houten funderingen is het belangrijk dat het grondwater op het juiste peil blijft. De laagst voorkomende grondwaterstand behoort 20-30 cm boven het hoogste funderingshout te liggen. Komt het hout droog te staan, dan rot het en verliest het zijn draag vermogen. Ook funderingen op staal zijn gebaat bij een vaste grondwaterstand. 
	 


	ONDERGRONDSE LEIDINGEN MOETEN ELKE 10-20 JAARWORDEN  OPGEHOOGD 
	ONDERGRONDSE LEIDINGEN MOETEN ELKE 10-20 JAARWORDEN  OPGEHOOGD 
	 
	 


	Veel huizen en sommige bruggen in Rotterdam rusten met heipalen op diepliggende, bijna niet zakkende  zandlagen. Rioleringsbuizen, gas en drinkwater leidingen zijn echter niet gefundeerd en zakken wél mee met het veen. Het  gevolg van deze ongelijke verzakking is dat alle aansluitingen elke 10 tot 20 jaar moeten worden vernieuwd.
	Veel huizen en sommige bruggen in Rotterdam rusten met heipalen op diepliggende, bijna niet zakkende  zandlagen. Rioleringsbuizen, gas en drinkwater leidingen zijn echter niet gefundeerd en zakken wél mee met het veen. Het  gevolg van deze ongelijke verzakking is dat alle aansluitingen elke 10 tot 20 jaar moeten worden vernieuwd.

	WAAR KOMT ONSWATER VANDAAN IN TIJDEN VAN DROOGTE
	WAAR KOMT ONSWATER VANDAAN IN TIJDEN VAN DROOGTE
	 
	 


	Rotterdam kan niet zomaar water uit de Nieuwe Maas gebruiken. Dit is meestal te zilt. In tijden van droogte komt het water vanuit het Brielse Meer en het IJsselmeer (via het Amsterdam-Rijnkanaal). Hiervoor moet het water wel een lange weg afleggen.
	Rotterdam kan niet zomaar water uit de Nieuwe Maas gebruiken. Dit is meestal te zilt. In tijden van droogte komt het water vanuit het Brielse Meer en het IJsselmeer (via het Amsterdam-Rijnkanaal). Hiervoor moet het water wel een lange weg afleggen.
	Het merendeel van dit water wordt direct in de grote open wateren gepompt (de Kralingse Plas en Zevenhuizerplas) om wateronttrekking in de wijken eromheen te voorkomen.

	MEER EN INTENSEREPERIODEN VAN DROOGTE
	MEER EN INTENSEREPERIODEN VAN DROOGTE
	 


	Extreme droogte is een optelsom van  verschillende  factoren: langdurig aanhoudende hitte, minder neerslag, meer verdamping op hete dagen en minder water in de rivieren richting Rotterdam. 
	Extreme droogte is een optelsom van  verschillende  factoren: langdurig aanhoudende hitte, minder neerslag, meer verdamping op hete dagen en minder water in de rivieren richting Rotterdam. 
	Droge perioden zullen in de toekomst naar  verwachting steeds vaker voorkomen en langer  duren. Hierdoor zullen vooral in de zomer de grondwaterstanden lokaal dalen, met de nodige gevolgen voor bijvoorbeeld funderingen. 
	Ook zal de kwaliteit van oppervlaktewater afnemen. Zout zeewater trekt steeds verder het land in,en water verdampt steeds sneller. Zo is het totale effect van droogte een neerwaartse spiraal met soms grote gevolgen.
	 
	 


	WE MOETEN ROND ZIEN TE KOMEN MET VEEL MINDER WATER
	WE MOETEN ROND ZIEN TE KOMEN MET VEEL MINDER WATER
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	Aantal achtereenvolgende dagen met  extreme droogte 
	Aantal achtereenvolgende dagen met  extreme droogte 
	Aantal achtereenvolgende dagen met  extreme droogte 
	Aantal achtereenvolgende dagen met  extreme droogte 

	17
	17

	19
	19

	+11%
	+11%


	Neerslag in de zomer 
	Neerslag in de zomer 
	Neerslag in de zomer 

	224 mm
	224 mm

	170 mm
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	Neerslagtekort 
	Neerslagtekort 
	Neerslagtekort 

	230 mm
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	288 mm
	288 mm
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	Gemiddeld hoogste neerslag-tekort tijdens groeiseizoen
	Gemiddeld hoogste neerslag-tekort tijdens groeiseizoen
	Gemiddeld hoogste neerslag-tekort tijdens groeiseizoen
	 


	266 mm
	266 mm

	400 mm
	400 mm

	+35%
	+35%






	MINDER CAPACITEIT  VOOR BINNENVAART DOOR  LAAGSTAAND WATER 
	MINDER CAPACITEIT  VOOR BINNENVAART DOOR  LAAGSTAAND WATER 
	 


	In perioden van droogte kan de Maas dalen tot wel een derde van haar oorspronkelijke peilstand. Hierdoor kunnen de Rotterdamse binnenvaartschepen slechts een derde van hun lading vervoeren, omdat ze anders op sommige plekken de bodem zouden raken.
	In perioden van droogte kan de Maas dalen tot wel een derde van haar oorspronkelijke peilstand. Hierdoor kunnen de Rotterdamse binnenvaartschepen slechts een derde van hun lading vervoeren, omdat ze anders op sommige plekken de bodem zouden raken.

	DROOGTE KAN LEIDEN TOT STANKOVERLAST 
	DROOGTE KAN LEIDEN TOT STANKOVERLAST 
	 


	Droogte leidt tot een lagere waterstand. Hierdoor gaat bagger zuurstof verbruiken en rotten  organische  materialen sneller, wat vies ruikt. Ook komen  straat kolken van het riool droog te staan, waardoor stank  makkelijk uit het riool kan ontsnappen. Deze nare lucht kan worden verholpen door wat water in de put te gieten.
	Droogte leidt tot een lagere waterstand. Hierdoor gaat bagger zuurstof verbruiken en rotten  organische  materialen sneller, wat vies ruikt. Ook komen  straat kolken van het riool droog te staan, waardoor stank  makkelijk uit het riool kan ontsnappen. Deze nare lucht kan worden verholpen door wat water in de put te gieten.
	 
	 
	 


	FUNDERINGSSCHADEKAN TUSSEN DE €40.000 EN €200.000 LIGGEN
	FUNDERINGSSCHADEKAN TUSSEN DE €40.000 EN €200.000 LIGGEN
	 


	Als de grondwaterstand te laag is, kan dit leiden tot  verzakkende woningen en een schade tussen de €40.000 en €200.000 per woning. Soms is sloop en nieuwbouw eigenlijk de enige oplossing voor gebieden waar dit probleem al te groot is geworden. Het redden van oude huizen kost namelijk evenveel als sloop en nieuwbouw.
	Als de grondwaterstand te laag is, kan dit leiden tot  verzakkende woningen en een schade tussen de €40.000 en €200.000 per woning. Soms is sloop en nieuwbouw eigenlijk de enige oplossing voor gebieden waar dit probleem al te groot is geworden. Het redden van oude huizen kost namelijk evenveel als sloop en nieuwbouw.
	 


	MINDER WATER VOORROTTERDAMSE PARKEN
	MINDER WATER VOORROTTERDAMSE PARKEN
	 


	In de toekomst zal niet alleen minder regen vallen, maar zal water door de hoge temperaturen en sterke zon ook sneller verdampen. In droge perioden zal Rotterdam dus keuzes moeten maken als het gaat om het  onderhoud van bestaande vegetatie. Welke parken worden besproeid, en welke niet?
	In de toekomst zal niet alleen minder regen vallen, maar zal water door de hoge temperaturen en sterke zon ook sneller verdampen. In droge perioden zal Rotterdam dus keuzes moeten maken als het gaat om het  onderhoud van bestaande vegetatie. Welke parken worden besproeid, en welke niet?
	 

	Die keuze moest Rotterdam bijvoorbeeld maken in 2018, toen we te maken kregen met een hele droge zomer.


	Woordenlijst - verantwoording - colofon 敥渠桥汥牯来⁺潭敲⸀潮潫湥汬敲⁶敲摡浰敮⸠䥮牯来⁰敲楯摥渠穡氠副瑴敲摡洠摵猠步畺敳潥瑥渠浡步渠慬猠桥琠条慴洠桥琠湤敲桯畤⁶慮敳瑡慮摥⁶敧整慴楥⸠坥汫攠灡牫敮⁷潲摥渠扥獰牯敩搬渠睥汫攠湩整㼀敮癥敬汳汯潰渠湩敵睢潵眮e瑥渮ijn echter niet gefundeerd en zakken wél mee met het veen. Het  gevolg van deze ongelijke verzakking is dat alle aansluitingen elke 10 tot 20 jaar moeten worden vernieuwd.
	HITTE
	HITTE
	Hittegolf
	Hittegolf
	 
	p8
	p8

	, 
	p10
	p10

	, 
	p20
	p20


	Een periode van 5 opeenvolgende dagen van ten minste 25°C, 
	Een periode van 5 opeenvolgende dagen van ten minste 25°C, 
	waarbij de temperatuur op 3 dagen moet uitkomen op ten 
	minste 30°C.

	Gevoelstemperatuur
	Gevoelstemperatuur
	 
	p11
	p11


	Geeft aan hoe warm een persoon het heeft in een bepaalde 
	Geeft aan hoe warm een persoon het heeft in een bepaalde 
	weersituatie, afhankelijk van de lucht temperatuur, wind, 
	 luchtvochtigheid en met name zonnestraling.

	Hitte-eilandeffect
	Hitte-eilandeffect
	 
	p12
	p12

	, 
	p26
	p26


	Het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied 
	Het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied 
	gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. 

	Tropische nacht
	Tropische nacht
	 
	p16
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	Een nacht waarop de minimumtemperatuur niet lager uitkomt 
	Een nacht waarop de minimumtemperatuur niet lager uitkomt 
	dan 20,0°C.

	Smog
	Smog
	 
	p24
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	Smog is luchtvervuiling die in een bepaalde periode opeens 
	Smog is luchtvervuiling die in een bepaalde periode opeens 
	sterk toeneemt. Het woord smog is een samenvoeging van de 
	Engelse woorden smoke en fog. Letterlijk vertaald betekent 
	smog: door rook en uitlaatgassen vervuilde mist die boven en 
	in een stad blijft hangen. 

	NEERSLAG
	Hemelwater
	Hemelwater
	 
	p40
	p40

	, 
	p42
	p42

	, 
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	Wordt gemeten in millimeters. 1 mm staat gelijk aan 1 liter 
	Wordt gemeten in millimeters. 1 mm staat gelijk aan 1 liter 
	water per vierkante meter, in de vorm van water, sneeuw of ijs. 

	Extreme neerslag
	Extreme neerslag
	 
	p44
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	, 
	p45
	p45

	, 
	p46
	p46

	, 
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	Van extreme neerslag is volgens het KNMI sprake als er 75 mm 
	Van extreme neerslag is volgens het KNMI sprake als er 75 mm 
	valt in 24 uur. 

	Dauwpunt
	Dauwpunt
	 
	p49
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	Het dauwpunt is de temperatuur waarbij de lucht met 
	Het dauwpunt is de temperatuur waarbij de lucht met 
	 waterdamp verzadigd is, zodat er wolkenvorming of 
	 dauw vorming optreedt.

	BlueLabel
	BlueLabel
	 
	p52
	p52


	BlueLabel is een systematiek waarbij het overstromingsrisico 
	BlueLabel is een systematiek waarbij het overstromingsrisico 
	per pand inzichtelijk wordt gemaakt.

	Waterplein
	Waterplein
	 
	p54
	p54


	Een waterplein is een verdiept, multifunctioneel plein 
	Een waterplein is een verdiept, multifunctioneel plein 
	waar regenwater vanuit de omgeving naar toe kan stromen 
	tijdens een extreme regenbui. Het water wordt daar dan 
	tijdelijk opgevangen.

	Waterbuffer
	Waterbuffer
	 
	p56
	p56

	, 
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	Een waterbuffer kan regenwater in stedelijk gebied opvangen, 
	Een waterbuffer kan regenwater in stedelijk gebied opvangen, 
	zuiveren en langer vasthouden, zonder in conflict te komen 
	met andere stedelijke functies. 

	Waterberging
	Waterberging
	 
	p56
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	Waterberging is het tijdelijk opvangen van (regen)water in 
	Waterberging is het tijdelijk opvangen van (regen)water in 
	 
	de bodem, sloten, beekjes, rivieren, meren, plassen en overige 
	waterbergingsgebieden. Bij een onverharde bodem kan het 
	water in de bodem sijpelen en geleidelijk uitzakken naar 
	 
	het grondwater. Vanuit daar vindt het water zijn weg naar 
	bronnen, beken en rivieren.

	OVERSTROMINGEN
	Buitendijks
	Buitendijks
	 
	p62
	p62

	, 
	p64
	p64

	, 
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	Buitendijks betekent dat gronden aan de rivier- of zeezijde
	Buitendijks betekent dat gronden aan de rivier- of zeezijde
	 
	van een dijk gelegen zijn, in een gebied dat niet door de dijk 
	beschermd wordt. 

	Binnendijks
	Binnendijks
	 
	p64
	p64


	Binnendijks is een term die wordt gebruikt om de droge 
	Binnendijks is een term die wordt gebruikt om de droge 
	 landzijde van een dijk mee aan te geven. In tegenstelling tot 
	het buitendijkse gebied zal dit binnendijkse gebied, bijvoor
	
	beeld een polder, tegen overstromingen beschermd zijn.

	Zeespiegel
	Zeespiegel
	 
	p62
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	, 
	p66
	p66

	, 
	p72
	p72

	, 
	p81
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	De zeespiegel is de gemiddelde hoogte van de zee, waarbij 
	De zeespiegel is de gemiddelde hoogte van de zee, waarbij 
	 
	de verschillen tussen eb en vloed worden meegerekend.

	Normaal Amsterdams Peil (NAP)
	Normaal Amsterdams Peil (NAP)
	 
	p62
	p62

	, 
	p72
	p72

	 

	Alle hoogtes in Nederland worden gemeten ten opzichte 
	Alle hoogtes in Nederland worden gemeten ten opzichte 
	 
	van hetzelfde niveau, het Normaal Amsterdams Peil (NAP). 
	 
	Een NAP-hoogte van 0 meter is ongeveer gelijk aan het 
	 
	gemiddeld zeeniveau van de Noordzee.

	Waterkering
	Waterkering
	 
	p63
	p63

	, 
	p72
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	Een waterkering is een object dat als functie het tegenhouden 
	Een waterkering is een object dat als functie het tegenhouden 
	van (oppervlakte)water heeft. Het kan de grens vormen tussen 
	2 peilgebieden, of achterliggend land beschermen tegen 
	 oppervlaktewateren zoals zeeën, meren en rivieren.

	DROOGTE
	Droogte
	Droogte
	 
	p56
	p56

	, 
	p76
	p76

	, 
	p84
	p84

	-
	p94
	p94


	Droogte is een langere periode waarin geen neerslag valt. 
	Droogte is een langere periode waarin geen neerslag valt. 
	 
	De droogte wordt berekend uit de hoeveelheid regen die valt, 
	verminderd met de verdamping. 

	Funderingstypen 
	Funderingstypen 
	p78
	p78

	-
	p81
	p81

	, 
	p92
	p92


	Houten paalfundering: is een fundering waarbij de houten 
	Houten paalfundering: is een fundering waarbij de houten 
	palen tot aan de eerste zandlaag geslagen zijn. 

	Op staal: woningen die geen palen hebben, maar op een 
	Op staal: woningen die geen palen hebben, maar op een 
	 
	‘losse’ plaat op de grond liggen. 

	Grondwater
	Grondwater
	 
	p79
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	, 
	p81
	p81

	, 
	p84
	p84

	, 
	p92
	p92


	Grondwater is het water in de grond, meestal geïnfiltreerd 
	Grondwater is het water in de grond, meestal geïnfiltreerd 
	regenwater dat in de bodem is gezakt.

	Grondwaterpeil / grondwaterstand
	Grondwaterpeil / grondwaterstand
	 
	p79
	p79

	, 
	p81
	p81

	, 
	p84
	p84

	, 
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	Om de voorraad grondwater te beschermen, houden we 
	Om de voorraad grondwater te beschermen, houden we 
	 
	de grondwaterstanden continu in de gaten. 

	Neerslagtekort
	Neerslagtekort
	 
	p86
	p86

	 

	Een maat om droogte uit te drukken. De gevallen neerslag 
	Een maat om droogte uit te drukken. De gevallen neerslag 
	(gemeten tussen 1 april en 30 september) versus verdamping 
	geeft een tekort of overschot.


	VERANTWOORDING
	VERANTWOORDING
	De cijfers in dit boekje geven een betrouwbaar beeld van wat er voor Rotterdam gaat gebeuren, maar pretenderen niet 100% volledig en accuraat te zijn. Dit zakboekje gaat niet over één cijfer achter de komma meer of minder, maar laat wel zien welke trends en effecten op ons afkomen.
	 
	De cijfers die in dit zakboekje gebruikt worden, zijn grotendeels gebaseerd op de IPCC (het klimaatpanel van de Verenigde Naties) uit 2018. Deze zijn door het KNMI vertaald voor Nederland en maakt ze inzichtelijk voor gebieden en steden. Er is zoveel mogelijk gewerkt met de gemiddelde stijging per cijfer.
	 
	Cijfers blijven echter veranderen. In augustus 2021 heeft het IPCC nieuwe, naar boven bijgestelde cijfers gepresenteerd over de verwachte klimaatverandering. De doorvertaling van het KNMI is er nog niet op het moment van schrijven.
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