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De stad Rotterdam voorbereiden op een

voortgangsnotitie laten we aan het einde van

extremer klimaat, dat is onze opgave. Een

de huidige collegeperiode zien waar we staan:

urgente opgave, omdat keer op keer blijkt

welke mooie resultaten hebben we al bereikt

dat de klimaatverandering sneller gaat

en welke willen we dit jaar nog behalen. We

dan iedereen denkt. Na vaststelling van de

richten ons deze uitvoeringsperiode vooral op

Uitvoeringsagenda Rotterdams WeerWoord

het behalen van de collegetarget gerelateerd

in november 2020 zijn we op veel plekken in

aan extreme neerslag.

de stad aan de slag gegaan. In deze tweede
In deze rapportage komen kort aan bod:

Eindstand collegetarget 10
Terugblik collegeperiode
Klimaatsignaal ‘21
Programmakader 2030
Resultaten WeerWoord 2021
WeerWoord 4 sporen aanpak
Vooruitblik WeerWoord 2022
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EINDSTAND COLLEGETARGET 10
In de afgelopen collegeperiode is ingezet op collegetarget 10
‘extreme neerslag’. Deze stelt dat het aantal panden dat geen
verhoogde kans op wateroverlast heeft bij heftige regenval
stijgt van 86,7% naar 90%.
De eindstand is 89,75%. Door diverse ingrepen in de stad
hebben in totaal netto 3.296 panden een veiliger label
DOEL
EINDSTAND
TARGET STARTPUNT

90%
89,75%
86,7%

gekregen. De uiteindelijk gerealiseerde prestatie van 3,02%
is flink meer dan de benodigde 2%, overeenkomend met
ruim 2.500 panden, die in eerste instantie was gedefinieerd
als collegetarget. De gerealiseerde stijging over de gehele
collegeperiode is een grote stap naar een regenwaterbestendig
Rotterdam.
De grootste verbeteringen zijn bereikt door het aanleggen van
regenwaterriolering en extra waterberging binnen de reguliere
rioolvervangings- en onderhoudsprojecten in de buitenruimte.
In de eindwaarde zijn alleen projecten meegenomen die
zijn uitgevoerd in de afgelopen collegeperiode. De in 2022
uit te voeren, dan wel op te starten projecten, zijn buiten
beschouwing gelaten.
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TERUGBLIK COLLEGEPERIODE 2018 - 2022
Een terugblik op de afgelopen collegeperiode leert dat veel is
bereikt. Klimaatadaptatie wordt steeds meer meegenomen in alle
relevante ontwikkelingen en projecten in onze stad. Natuurlijk
door samen te werken met de continue groeiende groep van
actieve en betrokken partijen in de stad. Dit is essentieel om
te zorgen dat Rotterdam een veilige, groene, leefbare en
aantrekkelijke stad blijft.

MAATREGELEN 2018-2022
Extra berging nieuwe
hemelwater voorzieningen
Waterpasserende verharding extra
Vergroening: oppervlakte extra groen

REALISATIE
3.725 m3
7,3 ha
21,5 ha

Groene daken

9,4 ha

Nieuwe groenblauwe schoolpleinen

13

Aangelegde geveltuinen
Gewipte tegels
Bezoekers website Rotterdams WeerWoord
Geplaatste weerberichten

1.023
167.303
14.000
51
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KLIMAATSIGNAAL ’21
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De nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat

•

De kans op droge lentes en zomers neemt toe.

zijn 25 oktober 2021 gepubliceerd in het KNMI Klimaatsignaal’21.

•

De kans op langdurige droogte of hitte en daarmee een hittegolf

Deze inzichten zijn gebaseerd op het laatste IPCC-rapport - dat
in augustus 2021 is verschenen - en een eigen onderzoek van het

is ook groter geworden.
•

’s Zomers neemt de kans op laagwater in de rivieren toe, terwijl

KNMI. Het IPCC is een instituut van de VN en bestaande uit een

in de winter juist de kans op hoogwater toeneemt. Specifiek voor

panel van ‘s werelds meest toonaangevende klimaatexperts.

Rotterdam leidt dit zomers tot verdere zoutindringing op de rivier

De opwarming van de aarde is nu echt wereldwijd merkbaar.

en in de winter vaker tot overstroming van buitendijks gebied.

Steeds meer gebieden worden onleefbaar of geteisterd door
extreem weer. De uitstoot van broeikasgassen door de mens is

•

Er wordt geen toename van de windsterkte op de Noordzee en
de daarmee gepaard gaande stormvloeden verwacht.

onmiskenbaar de oorzaak. Duidelijk is dat de in Parijs vastgestelde grens van 1,5⁰C temperatuurstijging al over ongeveer 10 jaar

Als laaggelegen stad in de

bereikt wordt en niet pas in 2050.

Nederlandse delta is Rotterdam
bijzonder kwetsbaar voor de snel

Om de planeet leefbaar te houden is actie vereist, meer en sneller

voltrekkende klimaatverandering.

dan tot nu toe gedacht werd. Met het Klimaatsignaal’21 geeft het

Om inzichtelijk te maken wat de

KNMI een tussentijdse stand van zaken. Medio 2023 worden de

Rotterdammers kunnen verwachten,

nieuwste klimaatscenario’s verwacht.

hebben we de belangrijkste metingen
en voorspellingen op het gebied van

De versnelde opwarming heeft voor het klimaat en de weers

de klimaatthema’s bij elkaar gebracht.

extremen in Nederland naar verwachting de volgende gevolgen:

In ‘Weer weet je meer’ is een greep

•

•

Een grotere zeespiegelstijging. In plaats van 1 m is een stijging

gedaan uit feiten, voorspellingen en

tot 2 m in 2100 mogelijk.

effecten die de klimaatverandering in

De zwaarste zomerbuien worden nog extremer, waarbij ook

Rotterdam tastbaar maken.

de kans op valwinden toeneemt.
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Het programmateam heeft onder leiding van Maartje Visser en

Rotterdammers in beweging) van het Rotterdams WeerWoord de

Mechteld Oosterholt de laatste maanden hard gewerkt aan het

kansen die zich op middellange termijn voordoen verkend. Deze

Programmakader 2030. Dit programmakader vormt de basis voor

kansen bestaan bijvoorbeeld uit geplande onderhoudsprojecten

de volgende uitvoeringsagenda(‘s) van het Rotterdams WeerWoord.

van de woningbouwcorporaties, vervanging van drinkwaterlei-

Het biedt richting en inzicht in de integrale opgaven en prioriteiten

dingen en dijkversterkingen door de waterschappen. Maar ook

voor de komende acht jaar. Het rapport is binnenkort op de site

wordt de verbinding gelegd met diverse transities in de stad zoals

van Rotterdams Weerwoord te vinden.

de aardgasvrije wijken van de energietransitie, de Rotterdamse
mobiliteitsaanpak, vergroting biodiversiteit en de invulling van

Maartje: ‘We werken een aanpak voor klimaatadaptatie uit, gericht

de woningbouwopgave. Door deze kansen te combineren met

op de periode van nu tot 2030. Het doel is om de uitvoering van

de geconstateerde opgaven maken we een prioritering, om inzich-

klimaatadaptatie in de stad flink op te schalen en de stad voor

telijk te maken wanneer we integraal gaan werken aan welke

te bereiden op heftige weerseffecten. Denk bijvoorbeeld aan de

opgaven. Of te wel de projecten die we gaan uitvoeren om toe

overstromingen afgelopen jaar in Limburg, maar ook aan de

te werken naar een klimaatbestendige stad.

hittegolven die we nu al enkele zomers hebben meegemaakt.
We verleggen de huidige focus op neerslag naar een aanpak voor

Mechteld: ‘Door de klimaatopgaven te koppelen aan de actuele

alle zes de thema’s (neerslag, hitte, droogte, grondwaterpeil,

ontwikkelingen en belangen van andere partijen in de stad, die

overstroming, bodemdaling) waar Rotterdam zich op moet

met ons samen Rotterdam aantrekkelijker en toekomstbestendig

voorbereiden.’

willen maken, vergroten we het snelst de capaciteit en slagkracht
voor onze klimaataanpak. Niet sectoraal, maar met oplossingen die

Voor deze inhoudelijke klimaatthema’s zijn kaarten gemaakt

ook meerwaarde hebben voor de sociale verbinding in de buurt,

die aangeven waar in de stad de grootste opgaven optreden en

of een aantrekkelijke leefomgeving. Een integrale aanpak dus.’

welke oplossingen er zijn. Daarnaast worden voor de vier hoofdsporen (nieuw vastgoed, bestaand vastgoed, openbare ruimte,
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PROGRAMMAKADER WEERWOORD 2030
KLIMAATADAPTATIE OPGAVE

Overstroming

Neerslag

IMPLEMENTATIE KANSEN

Nieuw vastgoed

Hitte

Bestaand vastgoed

Transities energie/
mobiliteit/biodiversiteit
Grondwater

Bodemdaling

Droogte

Openbare ruimte

Rotterdammers
in beweging

AFWEGINGSKADER

WEERWOORD
PRIORITEITEN 2030
TOOLKIT
MAATREGELEN

Uitvoeringsagenda 2022 - 2026

Uitvoeringsagenda 2026 - 2030
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Neem bijvoorbeeld hitte. Uit onderzoek en locatie specifieke

Voor mensen met een mindere gezondheid, ouderen en jonge

kenmerken is bekend waar in de stad de plekken zijn waar het

kinderen is hitte een groter probleem dan voor de overige

snel (te) heet kan worden. We geven aan wat daaraan gedaan zou

Rotterdammers. Daarom zijn er acties en maatregelen die zich

kunnen worden door het creëren van schaduw en koele plekken.

specifiek op deze groepen richten. Zo willen we bijvoorbeeld de

Mensen moeten straks snel de dichtstbijzijnde groene, koele

omgeving van bejaardentehuizen en schoolpleinen groener maken

plaats kunnen vinden. Niet alleen de gemeente maar bijvoorbeeld

en meer schaduw geven om de hitte te bestrijden. Senioren en

ook sociale ondernemers kunnen hierbij een grote rol spelen. Als
Synthese thema
voorloper, maar ook door buurtbewoners
te Hitte
ondersteunen.

de mensen die hen verzorgen moeten ook makkelijk tips kunnen
vinden wat ze kunnen doen om verkoeling te krijgen.

Fig. 3.13

Urgentie aanpak wijken tegen hitte

(Beeld: Defacto Stedenbouw)
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GROENE DAK DE DOELEN

NK TEGELWIPPEN/TEGELTAXI

HET REGENT TONNEN

Op congres- en concertgebouw

Tijdens het NK Tegelwippen van

Sinds het voorjaar van 2021 zijn

GROENBLAUWE
SCHOOLPLEINEN

de Doelen is het platte dak van

2021 wilde Rotterdam minimaal

in Rotterdam gemiddeld tien

Groenblauwe schoolpleinen

2.581m² bedekt met een grote

100.000 tegels de stad uitwippen

regentonnen per week bezorgd en

zorgen ervoor dat school- en

variatie aan groen. Er komt ook

en vervangen voor bloemen,

aangesloten. In totaal zijn er 713

buurtkinderen meer buiten zijn

een systeem voor waterberging met

planten en andere groene ideeën.

geplaatst. Voor de kleine stads-

en meer bewegen; goed voor de

een capaciteit van 300m³ dat zorgt

Dat is gelukt!

tuin en/of balkons is de TonTuin

gezondheid én de concentratie.

ontwikkeld, een regenton met een

Tot nu toe hebben twaalf scholen

voor opvang en retentie van regenwater. Het is de eerste keer dat

De tegelteller voor Rotterdam is

plantenbak erop. Ter nagedachtenis

subsidie voor groenblauwe school-

een groot gemeentelijk gebouw en

gestopt op 119.361 tegels. Hiervan

van het in april 2021 overleden

pleinen gekregen, waarvan zes

rijksmonument in het hart van de

is meer dan éénderde opgehaald

gebiedscommissielid Ronald Tol

in 2021. Er zijn ondertussen al

stad een multifunctioneel dak van

met de TegelTaxi. Al met al zijn

zijn, mede door een bijdrage van

zes groenblauwe schoolpleinen

deze omvang heeft gekregen.

we ruim drie keer de grasmat

het waterschap en de gebiedscom-

gerealiseerd. Vorig jaar namen

van de Kuip aan stenen kwijt,

missie, 250 gratis tonnentuinen

de Valentijnschool, De Rank en

wederom een fantastische score

voor Charlois beschikbaar gesteld.

de Christophoor hun vernieuwde

voor onze stad!

schoolplein in gebruik.
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SUBSIDIEREGELING
KLIMAATADAPTATIE

GA FIETSEN BUITEN DE
KADE(R)S
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BESTUURSAKKOORD WATER EN
KLIMAAT

ROTTERDAMS
WEERWOORD LIVE

In 2021 zijn door Rotterdammers 157 Welke lage stukken van

Op 20 december ondertekenden de

Rotterdams WeerWoord Live!’

aanvragen gedaan voor een bijdrage

Rotterdam kunnen overstromen

gemeenten Rotterdam en Capelle

was hét online tv-spektakel voor

uit de subsidieregeling klimaatadap-

bij hoogwater op de Noordzee?

aan den IJssel, de drie Rotterdamse

iedereen die zich bezighoudt met

tatie. Met de subsidie is aangelegd:

Ontdek het zelf met de ‘buiten-

waterschappen en Evides Water-

het veranderende klimaat. Zowel

•

425 m³ waterberging,

dijkse’ fietstocht van Rotterdams

bedrijf een bestuursakkoord water

voor klimaatprofessionals als

•

5.342 m² dakoppervlak

WeerWoord langs de Nieuwe Maas,

en klimaat. Het doel van de

nieuwkomers. In de show waren er

afgekoppeld

en leer alles over overstromings-

Alliantie Waterkracht is om de

gesprekken tussen de studio en de

6.962 m² extra groen.

gevaar in Rotterdam, nu en in de

samenwerking te versterken en

straat, klimaatkameraden, rebelse

Daarnaast hebben in meer dan

toekomst! De fietsroute kan op de

de klimaatopgave gezamenlijk

denkers, doortastende aanpakkers

1.000 straten bewoners meegedaan

site worden gedownload. Spoedig

aan te pakken. Gelijktijdig is een

én de rest van de stad. In de twee

aan de groenactie van Opzoomer

volgt ook een tocht vol leerzame

eerste aanvraag voor de nationale

uur durende livestream kwamen

Mee. Ze konden maximaal € 500

feitjes voor andere klimaatthema’s!

Impulsregeling Klimaatadaptatie

gesprekken over onder andere

aanvragen voor de aanleg van nieuw

vastgesteld. Voor de aanleg van een

extreme weersveranderingen en

groen in hun straat. Hiermee hebben

nieuwe singel in Reyeroord en de

hoe we daar in Rotterdam mee

bewoners zelf groen rondom bomen

realisatie van een waterberging en

omgaan aan bod.

geplant, lege plantenbakken op straat

vergroening van het Hofplein is

gevuld en geveltuinen aangelegd.

een rijksbijdrage gevraagd.

•
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Het uitgangspunt van Rotterdams WeerWoord is dat we de uitda-

zoals (binnen)tuinen. We zoeken dan ook de samenwerking op met

gingen door klimaatverandering samen met iedereen in de stad

verschillende actieve en betrokken partijen in de stad via de vier

aanpakken. Het betreft niet alleen fysieke aanpassingen en bijbe-

onderstaande uitvoeringsssporen.

horende maatregelen, maar ook verandering in bewustzijn én
gedrag, én soms ook acceptatie. Elk klimaatthema vraagt zijn

De vier sporen geven aan hoe en waar we uitvoering gaan geven

eigen, specifieke maatregelen. Die maatregelen zijn toepasbaar

aan klimaatadaptatiemaatregelen. Op de volgende pagina’s volgt

in zowel de publieke buitenruimte als op privaat terrein,

per spoor een update van de meest recente ontwikkelingen.

Nieuw
vastgoed

Bestaand
vastgoed

Openbare
ruimte

Rotterdammers
in beweging
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SPOOR NIEUW VASTGOED
In Rotterdam hebben we een grote woningbouwopgave. Maar onze

Daaruit is naar voren gekomen dat wanneer we klimaatadaptatie

laaggelegen stad wordt op lange termijn steeds meer blootgesteld

in de ontwikkeling van nieuw vastgoed willen borgen, we moeten

aan de gevolgen van van klimaatverandering, bijvoorbeeld zeespie-

inzetten op:

gelstijging en bodemdaling. De veiligheidsrisico’s in ons deel van

•

Scherp en duidelijk omgevingsbeleid over klimaatadaptatie;

de Randstad zijn groot. Voor de nabije toekomst adviseert delta-

•

Juridische regels en verordeningen voor de klimaatthema’s;

commissaris Peter Glas om rekening te houden met klimaatveran-

•

Procesafspraken binnen de gemeentelijke organisatie waardoor

dering bij het bouwen van woningen en inrichten van gebieden.

klimaatadaptatie niet tussen wal en schip valt;
•

nieuw vastgoed;

Het water- en bodemsysteem moeten leidend zijn om langetermijn
effecten van verdroging, verzilting en bodemdaling te voorkomen.

•

Als we dat bij de huidige woningbouwopgave niet of onvoldoende
doen, dan leidt dit in de toekomst tot extra kosten en schade.

Financiële afspraken over het aanjagen van klimaatadaptief
Informeren, inspireren en leren binnen de gemeentelijke
organisatie;

•

Samenwerking regionaal en nationaal.

We moeten nu al extra maatregelen nemen om verzakking van
woningen en wegen te voorkomen.

Ontwikkelaars willen graag toekomstbestendig, en daarmee
ook klimaatadaptief, bouwen. Maar duidelijk beleid en heldere

ACTIE AGENDA

spelregels zijn nodig om alle aspecten van klimaatadaptatie

In het voorjaar van 2021 is de actie agenda Bouwen aan klimaat-

goed mee te nemen in een soepel ontwikkelproces van klimaat-

adaptief nieuw vastgoed opgeleverd. Doel is dat vanaf 2025

adaptief nieuw vastgoed. Zo is de eis van 50 mm waterberging bij

klimaatadaptief nieuw vastgoed de norm is in Rotterdam. Deze

nieuwbouw een feit met de vaststelling van de Verordening Beheer

actieagenda is opgesteld op basis va onderzoeken en interviews.

Ondergrond Rotterdam (VBOR).
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KLIMAATADAPTATIE EN ANDERE
DUURZAAMHEIDSTHEMA’S

VERKENNING KLIMAATADAPTATIE
EN DE OMGEVINGSWET

Vanuit DuurzaamheidsAdviesRotterdam (DARO), een

Met diverse verdiepingssessies is, in samenwerking met het

samenwerking tussen afdeling Duurzaamheid en afdeling

programma Implementatie Omgevingswet, gekeken naar de borging

Gebiedsontwikkeling, wordt integraal advies gegeven op

en samenhang van klimaatadaptatie in Rotterdams beleid en regels.

duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. Vanuit het Rotterdams

Welke kansen biedt de Omgevingswet hierin met het instrument

WeerWoord worden de laatste inzichten in welke opgaven

omgevingsprogramma. Het resultaat van deze verdiepingssessies

er per gebied spelen aangereikt.

is een notitie met advies of het omgevingsprogramma een geschikt
instrument is voor het thema klimaatadaptatie.

KLIMAATADAPTATIE IN DE OMGEVINGSVISIE
EN ROER
Er zijn in de Rotterdamse Omgevingsvisie De Veranderstad vijf
hoofdkeuzes gemaakt. In de hoofdkeuze over verstedelijken en
verbinden is klimaatadaptief nieuw vastgoed expliciet opgenomen.
Daarnaast laat het ROER (Rotterdamse OmgevingsEffecten
Rapportage) zien waar meer beleid of uitvoering noodzakelijk is.
De vraag nu is of de gehanteerde normen voor het bepalen van
de benodigde voorzieningen voor de langere termijn voldoende
zijn. Met het Programmakader 2030 en het uitvoeringsprogramma
wordt op de middellange termijn antwoord gegeven. Op de lange
termijn is hier nog actie op nodig, maar verkennen we ook al
diverse perspectieven.
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SPOOR BESTAAND VASTGOED
INTENTIEVERKLARING

BUURTPASPOORTEN

In maart 2021 hebben de vier grote woningcorporaties samen met

In 2021 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van buurtpaspoorten.

de gemeente Rotterdam, in een bestuurlijke intentieverklaring

Deze buurtpaspoorten zijn al opgesteld voor zes subbuurten en

afgesproken om zich gezamenlijk in te zetten in het kader van

helpen de woningcorporaties om op project- en complexniveau

klimaatadaptatie. Na dit succes op bestuurlijk niveau wordt nu

inzicht te geven in klimaatrisico’s. Dit gaat helpen om beter onder-

een ronde gedaan langs de directies van deze vier corporaties.

bouwde keuzes te kunnen maken voor een fijne en toekomst

We bespreken hoe we de samenwerking programmatisch kunnen

bestendige woonomgeving.

borgen, voortzetten en wat er nodig is om gezamenlijk nog meer
voor elkaar te krijgen en mooie projecten uit te voeren.

PRESTATIEAFSPRAKEN
Afgelopen jaar zijn ook de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties weer opgesteld. Het is mooi om te zien dat hier
in vergelijking met twee jaar geleden veel meer aandacht wordt
gegeven aan klimaatadaptatie. In bijna alle afspraken met de
corporaties wordt wel iets genoemd over dit thema. Bij de vier

UITVOERING

grote corporaties wordt veel aandacht besteed aan de intentiever-

Tot slot zijn diverse projecten en verkenningen uitgevoerd waarbij

klaring en de samenwerking, maar ook bij de kleinere corporaties

er samenwerkt wordt tussen de gemeente en de verschillende

staat specifiek benoemd dat er wordt ingezet op vergroening

woningcorporaties. Het gaat hierbij over het klimaatadaptief

van binnenterreinen en daken. Ook het laten terugkomen van

inrichten van binnentuinen, groenblauwe waterbergende

adaptieve maatregelen bij reguliere onderhoudsposten is een veel

daken, geveltuinen en gezamenlijke kansen bij grootschalige

gemaakte afspraak.

woningrenovatieprojecten.
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SPOOR BUITENRUIMTE
PLEINENAANPAK
We pakken de komende jaren meerdere pleinen aan met als doel
in de directe omgeving het aantal panden met een risico op wateroverlast bij hevige regen te verminderen. Pleinen die het water
vasthouden en tegelijkertijd een supertoffe plek in de wijk worden,
passend bij de wensen van de omgeving en bewoners.

CARNISSE
Afgelopen jaar hebben we ontwerpsessies georganiseerd voor:

De buurt Carnisse moet groener! In allerlei straten en op het

•

Amelandseplein

Amelandseplein nemen bewoners het initiatief om hun buurt

•

Bospolderplein

mooier, groener en vriendelijker te maken. Met steun van de stads-

•

Lariksplein

marinier, de wijknetwerker, Buurtklimaatje en het Rotterdams

•

Nachtegaalplein

WeerWoord zijn het afgelopen jaar door ruim 200 enthousiaste

•

Drentsplantsoen

buurtbewoners een groot aantal klimaatworkshops gehouden

•

Assendelftplein

en acties uitgevoerd. In zeven straten zijn: 2.006 tegels gewipt,
425 meter geveltuin aangelegd, 27 boomspiegels vergroend en

De wensen en waterbergingsmogelijkheden zijn geïnventariseerd.

3 plantenbakken en 7 bloemschalen geplaatst of opgeknapt.

De kansrijke pleinen worden nu verder uitgewerkt en zijn gedeeltelijk gerealiseerd.

In vijf andere straten staan bewoners klaar om dit voorjaar hun
straat te vergroenen met XL-geveltuinen. Nu al zijn er ruim
51.000 bloembollen met de buurt, gemeente en andere organisaties gepoot en bijna 3.600 planten geplant voor meer groen
en biodiversiteit.
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SPOOR ROTTERDAMMERS IN BEWEGING
KLIMAAT ACTIETEAMS

TUINSCORE

zijn klimaat actieteams gestart. Deze

TEGELS
HERGEBRUIKEN/
TEGELWERKEN

zo kun je als woningbezitter

PODCAST ‘HOE
CREËER IK EEN
BEWEGING?

hebben samen met de wijk gewerkt aan

Tegels dragen in de zomer

zien wat jouw klimaatlabel

In de podcastserie ‘Hoe

de concrete acties rondom groen en

bij aan de opwarming van

is. Door je eigen postcode

creëer ik een beweging?’

water. Zo zijn er geveltuinen (XXL en

de stad en daarom is het

en huisnummer in te vullen

hoor je hoe Rotterdam een

groenvakken aangelegd en regentonnen

noodzakelijk om zo veel

zie je hoe regenbestendig en

beweging heeft opgezet voor

geplaatst. Dit heeft gezorgd voor nieuwe

mogelijk groene plekken in

groen je buurt is en wat de

een nog gavere, sterkere stad

ontmoetingen, een mooie straat en het

de stad te creëren door tegels

risico’s zijn op bijvoorbeeld

in een extremer klimaat. In

vergroten van de sponswerking.

te vervangen voor groen.

hittestress. Na het invullen

de podcast-serie met zeven

Een voorbeeld hiervan is een gevel-

Ook zorgt het vervangen van

krijg je persoonlijke tips hoe

afleveringen, spreken de

tuinweekend in het Oude Noorden,

tegels voor minder water-

je een hoger klimaatlabel kan

hosts meer dan 25 mensen

waardoor Rotterdam weer stuk

overlast. Om ervoor te zorgen

‘scoren’ door bij te dragen

die de beweging lieten

groener is geworden. Bewoners van de

dat tegels lokaal worden

aan een groene stad, met

groeien en bloeien. Ze analy-

Schoonoordstraat hebben onder andere

hergebruikt is er een nieuwe

meer natuur, meer verkoeling

seren verschillende fases en

hun geveltuinen verbreed en veel biolo-

webpagina met daarop

bij hitte en betere afvoer

geven de luisteraar inzicht

gische bloembollen geplant. Op het

verschillende inspirerende

van het water na een heftige

in ‘het recept’.

Bleiswijkplein is een groenvak van zo’n

voorbeelden van hoe je tegels

regenbui.

90 m2 gerealiseerd. Groen, verkoeling

lokaal kan hergebruiken.

en waterbuffering: wat een verschil met

En wil je dit niet, dan kan je

de stenen die er eerst lagen!

alsnog de tegeltaxi bestellen.

In verschillende Rotterdamse wijken

De tuinscore is gelanceerd,
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TAANDERSPLEIN

ROTTERDAMS WEERWOORD SYMPOSIUM

In 2021 zijn we gestart met de plannen voor herinrichting van zes

Op woensdag 30 maart 2022 vindt het ‘Rotterdams WeerWoord

openbare schoolpleinen. Dit zijn openbare pleinen in beheer bij de

Symposium’ plaats, op een nieuwe duurzame hotspot aan het

gemeente, die ook gebruikt worden als schoolplein. Een daarvan is

water: OASE Rotterdam. Een middag vol inspiratie, groots denken,

het Taandersplein in Delfshaven bij de Mariaschool. De realisatie

elkaar ontmoeten en een politiek debat met dit keer als thema

van een groenblauw plein is hier in volle gang.

‘Dromen over water, en de toekomst van Rotterdam.’

GROENBLAUWE SCHOOLPLEINEN

In het eerste deel van de middag hoor je inspirerende talks over

We zijn bezig met een pilot bij de nieuwbouwplannen voor de

groots denken! Van o.a.: Li An Phoa over haar strijd voor drinkbare

Arentschool (Kralingen) en de Fridtjof Nansenschool (Ommoord).

rivieren, Peter van Wingerden van de Floating Farm over ‘s wereld

Door bij de nieuwbouw gelijk de aanleg van een groenblauw

eerste drijvende, zelfvoorzienende boerderij en Daan Zandbelt

schoolplein mee te nemen, scheelt dit in de aanlegkosten.

van Zwarte Hond & Strootman Landschapsarchitecten die
ons meeneemt naar hun scenario ‘Flatten the curve’ voor het

KLIMAATADAPTATIE OP DE KINDERBOERDERIJ

klimaatbestendige Rotterdam van 2060. In het tweede deel

In 2022 slaan Natuurstad en Rotterdams WeerWoord de handen

houden we een debat met de politiek van nu over de toekomst

ineen om bij de kinderboerderijen een inspirerende plek in te

en klimaatverandering.

richten met voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen.
Jong en oud kunnen de voorbeelden ontdekken van een regenton,
groene daken, geveltuinen en veel meer.
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LANGE TERMIJNPERSPECTIEVEN KLIMAAT VOOR
ROTTERDAM

ROTTERDAMS HITTEPLAN
In december 2021 heeft Rotterdam als onderdeel van een

Om een antwoord te geven op de vraag wat betekent het

consortium een Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen. Het geld is

toekomstig klimaat voor de inrichting van ons Rotterdam presen-

bestemd voor het programma LIFE-IP NASCCELERATE dat zes jaar

teren we een boek met lange termijnperspectieven. We kijken

gaat duren: van 2022 tot 2027. In Rotterdam richten we ons op het

vooruit; niet naar de komende tien jaar, maar naar de uitdagingen

maken van een Rotterdams hitteplan, gedifferentieerd naar wijken.

van de tweede helft van deze eeuw en verder. Het boek is een uitno-

Op dit moment geeft zo’n dertig procent van de Rotterdammers aan

diging en handvat van Rotterdamse klimaatwerkers om in gesprek

geen verkoeling in eigen huis of wijk te vinden tijdens een hittegolf.

te gaan over de klimaatbestendige toekomst van Rotterdam. Vijf

De aanwezigheid van koele plekken in de omgeving is belangrijk

kenmerkende gebieden met bijbehorende uitdagingen zijn de

tijdens een hittegolf. Een belangrijk onderdeel van het hitteplan

basis. Per gebied geven we drie perspectieven voor een klimaat-

is de koele kaart. Deze is afgelopen zomer al gelanceerd. Op deze

bestendige toekomst. Deze perspectieven zijn beschreven en

kaart zijn de koele plekken in de buurt te vinden. Denk aan koele

geïllustreerd. Op verschillende plekken is meer context meegeven

buitenplekken zoals het park of koele binnen plekken en drinkwa-

door interviews, voorbeelden en thematische verdieping.

terpunten in de stad. Zo kan iedereen lekker toeven in de schaduw!
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