Klimaatadaptatiemaatregelen bij de HvA
Amstelcampus
Adviesrapport

Naam auteur:
Studentnummer:
Hogeschool:
Opleiding:
Afstudeeratelier:
Afstudeerbedrijf:
Onder begeleiding van:

Laura Dijkstra
500735625
Hogeschool van Amsterdam
Built Environment – Water
Klimaatbestendige stad
Amsterdam Green Campus
V. Cox en R. van Maanen – Amsterdam Green Campus
L. Kleerekoper – Hogeschool van Amsterdam

16 juni 2020 – Versie 1
Afbeelding: (Knowledge Mile BIZ, 2020)

Klimaatadaptatiemaatregelen bij de HvA Amstelcampus

•••

Voorwoord
Aan het einde van de studie Built Environment aan de Hogeschool van Amsterdam wordt
een afstudeeropdracht uitgevoerd. Dit adviesrapport is het resultaat van de
afstudeeropdracht. In dit adviesrapport is voor de HvA Amstelcampus en omgeving een
klimaatbestendig ontwerp gerealiseerd waarin klimaatadaptatiemaatregelen worden
toegepast om wateroverlast en hittestress problemen te verminderen.
Ik ben Laura Dijkstra en zit momenteel in het 4e studiejaar van de opleiding. Ik heb de
afstudeerrichting water gekozen en ben de afgelopen vier maanden bezig geweest met mijn
afstudeeronderzoek. Dit onderzoek liep van begin februari tot begin juni 2020 en is
gerealiseerd in samenwerking met het afstudeeratelier Klimaatbestendige Stad. Het grootste
gedeelte van mijn afstuderen heb ik uitgevoerd in tijden van de coronacrisis waardoor de
begeleiding op afstand heeft plaats gevonden. Aan het begin was dit erg wennen maar het
heeft geen grote gevolgen voor mijn afstudeerwerk gehad.
Dit onderzoek is gerealiseerd onder begeleiding van V. Cox en R. van Maanen vanuit de
Amsterdam Green Campus. Vanuit de Hogeschool van Amsterdam werd ik begeleid door L.
Kleerekoper. Het uiteindelijke ontwerp is gerealiseerd voor de Gemeente Amsterdam.
Bij deze wil ik mijn begeleiders bedanken voor alle hulp en tijd die ze in mijn
afstudeeronderzoek hebben gestoken. Ik stel dit zeer op prijs, hierdoor is mijn onderzoek
beter geworden en ik heb er veel van geleerd.
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Samenvatting
De Gemeente Amsterdam wil van de langste stadsstraat van Amsterdam een groenere
omgeving maken, ook wel het Knowledge Mile Park (KMP) genoemd. Voor het projectgebied
de HvA Amstelcampus en omgeving (Wibautstraat), wat een gedeelte is van het KMP, is nog
geen ontwerp gerealiseerd waarin groen is toegepast. In dit onderzoek is bekeken hoe groen
effectief kan worden toegepast in dit projectgebied om wateroverlast en hittestressproblemen
te verminderen.
Eerst is bekeken of en waar de knelpunten in het projectgebied aanwezig zijn. Hiervoor is
een probleemanalyse opgesteld met behulp van een gebiedsanalyse, klimaatstresstesten en
een veldonderzoek. Uit deze probleemanalyse is naar voren gekomen dat een gedeelte van
de Wibautstraat en de hele Ruyschstraat gevoelig zijn voor wateroverlast en hittestress. Het
is voornamelijk belangrijk om hemelwater af te koppelen van het riool zodat het riool niet
overbelast raakt bij een hevige regenbui.
In dit onderzoek is een advies gegeven voor de Wibautstraat en de Ruyschstraat. Voor de
Ruyschstraat wordt geadviseerd om waterdoorlatend asfalt en groene parkeervakken aan te
leggen. Tegen de hittestress wordt geadviseerd om een schaduwnet van planten tussen de
gebouwen en boven de weg te hangen wat schaduw creëert op het verharde oppervlak.
Voor de hele Wibautstraat is een klimaatbestendig ontwerp gerealiseerd met openbare
maatregelen waarin op de stoep watervasthoudende plantenbakken komen en de zijberm en
middenberm groene bermen worden. Daarnaast worden de parkeervakken groene
parkeervakken en het fietspad wordt aangelegd met waterdoorlatend asfalt. Het voetbalveld
wordt een waterplein en in de omgeving hiervan wordt een groen plein met groene
speelplaatsen aangelegd.
Door al deze maatregelen aan te leggen kan een maatgevende bui van 70 mm in een uur
verwerkt worden waarna er nog eens 367 m³ (een bui van 9 mm/uur) extra water geborgen
kan worden. Ook hittestress wordt door deze klimaatadaptatiemaatregelen verminderd. In
het gehele gebied is 1.602 m² meer schaduw aanwezig op verblijfsplekken dan in de huidige
situatie. Hiermee voldoet het gebied aan de eis van minimaal 40% schaduw op
verblijfsplekken bij de hoogste zonnestand.
Naast openbare maatregelen is er ook bekeken welke privaat maatregelen het beste
toegepast kunnen worden door bewoners. De beste klimaatadaptatiemaatregel voor
omwonenden is een extensief groen dak. Wanneer in het hele projectgebied op elk dak een
extensief groen dak wordt aangelegd wordt er in totaal 2.925 m³ (een bui van 25 mm/uur)
aan hemelwater opgevangen. Groene daken kunnen goed bijdragen aan het verwerken van
een maatgevende bui maar deze maatregel alleen is niet genoeg om de volledige bui op te
vangen. Daarnaast wordt geadviseerd aan de gemeente om bijeenkomsten te houden voor
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de bewoners waarbij ze geïnformeerd worden over mogelijke private
klimaatadaptatiemaatregelen om wateroverlast en hittestress te verminderen/voorkomen.
Door dit klimaatbestendige ontwerp te realiseren wordt bij de HvA Amstelcampus en
omgeving veel groen op een effectieve manier toegepast waardoor wateroverlast en
hittestress verminderd worden.
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1. Inleiding
De Gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met BedrijvenInvesteringZone (BIZ)
Knowledge Mile en partners een plan opgesteld om van de langste stadsstraat van
Amsterdam een groene en duurzame omgeving te maken. Deze stadsstraat loopt vanaf de
IJtunnel tot en met het Amstelplein (Figuur 1). De stadsstraat is grijs met veel verkeer en dus
veel herrie en weinig natuur (Knowledge Mile Park, 2020a). Door deze stadsstraat te
vergroenen en duurzaam te maken realiseren we het Knowledge Mile Park (KMP)
(Knowledge Mile Park, 2020b).
De veranderingen van het klimaat zorgen voor problemen in de wereld. De gevolgen hiervan
zijn ook in Nederland te zien. Zo wordt er verwacht dat we te maken krijgen met intensievere
buien, zwaardere stormen en langere periodes van hitte en droogte. Ook de
zeespiegelstijging is een gevolg van het veranderende klimaat. Al deze gevolgen kunnen
leiden tot wateroverlast, hittestress en problemen bij droogte in Nederland maar ook in de
wereld (Rijksoverheid, 2020).
Vanwege de klimaatverandering is het belangrijk om steden klimaatbestendig in te gaan
richten om wateroverlast, droogte en hittestress zoveel mogelijk te beperken. Zo ook in het
KMP. De gemeente Amsterdam en BIZ Knowledge Mile willen inzetten op meer groen in het
KMP. Het groen dat men wil aanleggen zou ook helpen om de stadsstraat klimaatadaptief te
maken en het klimaatbestendig in te richten.
Voor het realiseren van het KMP wordt rekening gehouden met drie kernwaardes. Dit zijn de
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Door groen functioneel in te zetten
kunnen deze drie kernwaardes geoptimaliseerd worden. Allereerst nodigt het groen uit om
elkaar te ontmoeten en met elkaar te gaan sporten. Ook biedt het groen de planten en dieren
een plek om te leven. Het zorgt ervoor dat de biodiversiteit in balans blijft en dat we een
gevoel van natuur kunnen beleven (Knowledge Mile Park, 2020c). Uit onderzoek blijkt dat
groen ook goed is voor de gezondheid. Groen verminderd stress en zorgt voor meer geluk
(Hassink, 2020). Het is van belang dat het KMP toekomstbestendig en klimaat adaptief
wordt, functioneel groen is een van de mogelijkheden om de straat klimaatbestendiger te
maken.
Er is onderzoek gedaan naar wateroverlast en hittestress problemen voor het gebied rondom
de HvA Amstelcampus in Amsterdam. Dit is een gedeelte van het KMP. Voor het gebied de
HvA Amstelcampus is er nog geen ontwerp gerealiseerd door de architecten en daarom
staan ze open voor nieuwe input en ideeën. Daarnaast zijn er volgens de Gemeente
Amsterdam veel mogelijkheden om groen in het gebied toe te passen.
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In dit rapport is door middel van een gebiedsanalyse, een veldonderzoek en een advies in de
vorm van een ontwerp de volgende vraag beantwoord:
Welke klimaatadaptatiemaatregelen, met name functioneel groen, kunnen effectief worden
toegepast in het projectgebied de HvA Amstelcampus om wateroverlast en hittestress te
verminderen?
Het gebied rondom de HvA Amstelcampus is gevoelig voor water op straat na een korte
intensieve bui en bovendien heeft het ook een hoge gevoeligheid voor hittestress. Hierdoor
was onderzoek naar klimaatbestendige maatregelen, waaronder functioneel groen, in dit
gebied nodig. Aan de hand van dit onderzoek zijn conclusies getrokken en is er een advies
gerealiseerd in de vorm van een ontwerp waarin onder andere functioneel groen wordt
toegepast. Dit groen kan er mogelijk voor zorgen dat de eventuele wateroverlast en
hittestress worden beperkt.
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2. Probleemanalyse
De probleemanalyse stelt de problemen in het projectgebied vast. Dit wordt gedaan door een
analyse van het gebied, gevolgd door klimaatstresstesten en tot slot is er een veldonderzoek
uitgevoerd. Aan de hand van deze gegevens wordt een conclusie getrokken en wordt
vastgesteld welke problemen er aanwezig zijn.

2.1 Gebiedsanalyse
Deze paragraaf brengt de huidige situatie in kaart. Verschillende aspecten van het
projectgebied de HvA Amstelcampus zijn onderzocht en worden verder toegelicht.

2.1.1 Ligging
De HvA Amstelcampus is onderdeel van het Knowledge Mile Park (KMP). Het KMP ligt in
Amsterdam en loopt door twee verschillende stadsdelen van Amsterdam heen, Centrum en
Oost. Het KMP begint bij de IJtunnel en loopt via de Valkenburgerstraat, Weesperstraat,
Wibautstraat en eindigt bij het Amstelplein.
Het KMP is vervolgens onderverdeeld in 8
deelgebieden en deze zijn verdeeld over
twee stadsdelen (Figuur 1) (Knowledge Mile
Park, 2020d)
In het stadsdeel Centrum ligt:
1. IJtunnel
2. Valkenburgerstraat
3. Metropoolomgeving
4. Weesperplein Capital C
5. Weesperplein GGD-zijde
In het stadsdeel Oost ligt:
6. HvA Amstelcampus
7. Cygnusproject
8. President Steynplantsoen

Figuur 1. Het gebied dat tot het Knowledge Mile Park
behoord is in rood aangegeven (Knowledge Mile Park,
2020c)
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Het projectgebied bestaat uit de HvA Amstelcampus en zijn omgeving (Figuur 2). Het
projectgebied bestaat uit het onderzoeks- en plangebied. Binnen het gehele projectgebied
worden wateroverlast en hittestress onderzocht. Binnen het plangebied (rood) worden de
klimaatadaptatiemaatregelen toegepast. Ten noorden van het gebied kadert de Mauritskade
(S100) het gebied af. Ten oosten is dit het Oosterpark, ten zuiden de Eerste
Oosterparkstraat en ten westen is het water de Amstel de grens van het onderzoeksgebied
(blauw). Binnen het plangebied valt voornamelijk de Wibautstraat (S112) en aan de westkant
wijkt dit gebied nog voor een deel uit.

Figuur 2. Het projectgebied de HvA Amstelcampus en omgeving (Achtergrond: Kadaster Nederland, 2020)

Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van circa 300000 m² en het plangebied heeft
een oppervlakte van circa 16440 m². De lengte van het plangebied van Noord naar Zuid is
circa 435 meter.

2.1.2 Functies/grondgebruik
In het projectgebied zijn verschillende wijk typologieën aanwezig. Ten westen van het
plangebied bevindt zich de historische binnenstad. Deze gebouwen zijn voor 1900 gebouwd
en hebben vaak 3 tot 5 verdiepingen. Ten oosten van het plangebied zijn het stedelijke
bouwblokken. Deze gebouwen zijn na 1940 gebouwd en hebben 4 tot 8 verdiepingen
(Klimaateffectatlas, 2020). Bij hoge gebouwen die dicht op elkaar staan kan warmte langer
tussen de gebouwen in blijven hangen, daarnaast neemt de windsnelheid af en wordt er
minder koude lucht aangevoerd en minder warme lucht afgevoerd.
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Binnen het projectgebied zijn verschillende functies en grondgebruik aanwezig. Figuur 3
geeft het grondgebruik in 2017 weer. Het overgrote gedeelte in het gebied is woonterrein
maar er bevinden zich ook sociaal-culturele voorzieningen. Toch is de functie per pand
verschillend. In sommige panden zijn verschillende functies gecombineerd. Zo kan wonen en
werken in een pand samen zitten. Wel blijft, ondanks de functiecombinaties, de woonfunctie
in het gebied het grootst in oppervlakte (Gemeente Amsterdam, 2020).

Figuur 3. Het grondgebruik binnen het projectgebied (Gemeente Amsterdam, 2020)

In het projectgebied zijn ook niet-woonfuncties aanwezig (Figuur 4). Het grootste gedeelte
van deze functies zijn onderwijs, horeca, detailhandel, kantoren en zorg. Veel van deze
functies zijn aanwezig in het gebied waar het grondgebruik een woonterrein is. Dit komt door
de functiecombinaties binnen een pand. In de gebieden waar sociaal-culturele voorzieningen
het grondgebruik is, zijn voornamelijk onderwijs- en zorginstellingen aanwezig.

Figuur 4. Functiekaart van het projectgebied (Gemeente Amsterdam, 2020)
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Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten komen ook in het projectgebied voor.
Deze monumenten bevinden zich vooral aan de kant van de Amstel (Figuur 5). In het gebied
bevinden zich openbare sportplekken waaronder een basketbal- en een voetbalveld. Andere
sportmogelijkheden zijn sportaccommodaties zoals een sportschool, fitness of yogaruimte
waarvan er in totaal vier in het gebied aanwezig zijn.

Figuur 5. Sportvoorzieningen en monumenten in het projectgebied (Gemeente Amsterdam, 2020)

2.1.3 Maaiveld
In Figuur 6 zijn de maaiveldhoogtes in kaart gebracht. Hier is te zien dat binnen het
projectgebied een aantal rode plekken te zien zijn die hoger liggen dan het omliggende
gebied. De rode plekken die grenzen aan het plangebied zijn binnenplaatsen van gebouwen.
Deze binnenplaatsen zijn verhoogd ten opzichte van de omliggende openbare ruimtes. De
rode plek aan de noordkant van het plangebied is de weg welke geleidelijk omhoogloopt om
vervolgens het water over te steken. Dit geldt ook voor de rode plek aan de zuidwestkant
welke grenst aan de lijn van het onderzoeksgebied. De lichte blauwe kleur rechtsboven in
het onderzoeksgebied zijn groene zones welke lager liggen dan de omgeving (AHN, 2020).

Figuur 6. Maaiveldhoogte in het projectgebied (AHN, 2020)

11

Klimaatadaptatiemaatregelen bij de HvA Amstelcampus

•••
In het projectgebied zijn vier doorsnedes gerealiseerd met hoogteprofielen (Figuur 7). De
eerste drie doorsnedes zijn van de westelijke naar de oostelijke grens van het
onderzoeksgebied getrokken. In deze profielen is het hoogste punt van de doorsnedes met
een rood kruis weergegeven. Deze kruizen vallen alle drie binnen het plangebied. Door het
gehele plangebied loopt de Wibautstraat. Tussen de rijbanen in deze straat bevindt zich een
groene strook. Deze groene strook ligt hoger dan de rijbaan. De kruizen op de eerste drie
hoogtekaarten bevinden zich op de groene strook. Bovenaan ligt de groene strook op 2,15 m
boven N.A.P. vervolgens loopt deze af naar 1,35 meter in het midden van het plangebied en
aan het einde ligt de groene strook op 1,26 meter boven N.A.P. (AHN, 2020).

Figuur 7. Hoogteprofielen van het maaiveld op vier verschillende locaties in het projectgebied en de rode kruizen
geven het hoogste punt aan (AHN, 2020)

In hoogteprofiel vier is een doorsnede van de Wibautstraat te zien. Deze doorsnede is over
de rijbaan getrokken. De Wibautstraat loopt vanaf de noordkant schuin naar beneden en
begint met een hoogte van circa 2 meter boven N.A.P. Het laagste punt is met het rode kruis
weergegeven en ligt rond de 0,45 meter N.A.P. en aan het einde van het gebied loopt het
maaiveld op tot circa 0,6 meter N.A.P. Het gebied om het plangebied heen ligt ongeveer op
dezelfde hoogte. Er zijn geen grote verschillen in hoogte (AHN, 2020). Wanneer gebieden
lager liggen dan de omgeving is het mogelijk dat wanneer het hard regent het water zich in
deze gebieden verzameld. Als dit water niet afgevoerd kan worden, is er kans op
wateroverlast.
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2.1.4 Bodemopbouw
Er is ook naar de bodemopbouw gekeken, om de bodemopbouw in het projectgebied te
achterhalen is de website DINOloket gebruikt. Op deze site is data en informatie beschikbaar
over geologische booronderzoeken die in het projectgebied zijn uitgevoerd. In totaal is er
informatie gevonden over dertien boringen die uitgevoerd zijn in het projectgebied waarvan
er zes boringen zijn uitgevoerd binnen het plangebied.
Van de zes aanwezige boringen in het plangebied geeft Figuur 8 een boring weer welke
representatief is voor het plangebied. Een overzicht van de zes boringen uitgevoerd in het
plangebied zijn te vinden in Bijlage 1.

Figuur 8. Boring in de Wibautstraat ter hoogte van de Amstelcampus (DINOloket, 2020). De groene stip geeft de
locatie van de boring weer.

Over het algemeen zijn bij deze zes boringen de eerste 7 meter redelijk gelijk. In de eerste 5
meter onder maaiveld bevindt zich bij elke boring zand. De soorten zand verschillen wel.
Deze zand soorten kunnen worden onderverdeelt in een fijne, midden of grove categorie. In
sommige gevallen is er ook grind in het zand aanwezig. Vanaf 5 tot 7 meter onder maaiveld
bevindt zich in de meeste boringen een laag veen. Daarna van 7 tot 20 meter onder
maaiveld verschilt het. In sommige boringen gaat de grondsoort klei tot een meter of 17
onder maaiveld. In andere boringen wordt de kleilaag afgewisseld met verschillende soorten
zand of veen (DINOloket, 2020).
Nu duidelijk is welke grondsoorten zich in de eerste 5 meter onder maaiveld bevinden kan er
bekeken worden of er ook water in de grond kan infiltreren bij deze bodemsamenstelling.
Uit de boring blijkt dat de eerste paar meter zand in de midden categorie vallen en de meters
daaronder in de grove categorie. Tabel 1 geeft de doorlatendheid voor matig fijn zand en
matig grof zand uit het Grondwaterzakboekje (Grondwaterformules, 2020) weer. Deze
komen beiden het beste overeen met de eerste paar meter zand (zand midden categorie). Er
wordt vanuit gegaan dat de hoeveelheid slib ‘zwak slibhoudend’ is, aangezien er op dit
13
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moment niet achterhaald kan worden hoeveel slib er daadwerkelijk aanwezig is in de grond.
Bij matig fijn zand geeft de tabel aan dat de doorlatendheid bij zwak slibhoudend 10 m/dag is
en bij matig grof zand en zwak slibhoudend 20 m/dag is. Vanwege de grondsoort zand
midden categorie wordt het gemiddelde genomen van matig fijn en matig grof zand omdat de
grofheid van de grondsoort niet bekend is. Er wordt uitgegaan van een doorlatendheid van
15 m/dag (Grondwaterformules, 2020). Aan de hand van deze gegevens kan worden
geconcludeerd dat hemelwater goed kan infiltreren in het plangebied.
Tabel 1. Gemiddelde doorlatendheid van zand in meter/dag (Grondwaterformules, 2020)

2.1.5 Watersysteem
Het watersysteem in Amsterdam wordt grotendeels beheerd door Waternet. Waternet is een
waterbedrijf dat werkt voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en voor de Gemeente
Amsterdam. De taken van Waternet worden in opdracht van het waterschap en de gemeente
uitgevoerd. Waternet zorgt ervoor dat er schoon, veilig en voldoende water is. Zo houdt
Waternet onder andere de grachten in Amsterdam schoon. Om ervoor te zorgen dat overal
genoeg water is houdt Waternet het oppervlaktewaterpeil en het grondwaterpeil ook op de
juiste hoogte (Waternet, 2020). Het is belangrijk om te achterhalen wat het grondwaterpeil in
het projectgebied is. Met deze gegevens kan later onderzocht worden of het mogelijk is om
water in de grond te laten infiltreren.

Grondwater
Grondwater kan nadelig zijn en voor overlast zorgen. Wanneer het grondwater te hoog staat
kan er bijvoorbeeld water in de kelder komen te staan of kan de grond drassig worden. Aan
de andere kant is een gevolg van een te lage grondwaterstand dat houten funderingspalen
gaan rotten.
De grondwaterstand wordt beheerd en gemeten door Waternet. Waternet moet ervoor
zorgen dat de grondwaterstand op de juiste hoogte staat zodat de nadelige gevolgen zoveel
mogelijk worden beperkt. In Amsterdam ligt een drainagenetwerk van 224 km lang. Dit
netwerk kan overtollig grondwater afvoeren en hemelwater in de grond laten infiltreren
(Evelien van Assenbergh, 2016).
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De grondwaterstand kan door verschillende aspecten beïnvloed worden waardoor deze
fluctueert. Belangrijke aspecten zijn de hoeveelheid gevallen neerslag, de hoeveelheid
verdamping, de bodemopbouw en de aanwezigheid van oppervlaktewateren (Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht, 2020).
De grondwaterstand wordt in Amsterdam gemonitord door Waternet met behulp van
peilbuizen. Zes keer per jaar wordt de grondwaterstand handmatig gemeten op circa 2500
locaties (Waternet, 2020a), daarnaast wordt ook op een paar honderd locaties de
grondwaterstand dagelijks gemeten met een diver-logger (grondwaterstand meetinstrument)
welke de metingen automatische opslaat (Waternet, 2020d).
Figuur 9 geeft de locaties weer van zes gekozen peilbuizen die het dichtst bij het plangebied
liggen en Tabel 2 geeft de grondwaterstanden van deze zes peilbuizen weer (Waternet,
2020d). Deze peilbuizen zijn gekozen omdat deze het dichtste bij het plangebied liggen. In
het plangebied worden de maatregelen toegepast.

Figuur 9. Locatie van de peilbuizen welke het dichtst bij het plangebied liggen (Waternet, 2020d)
Tabel 2. De grondwaterstanden van zes verschillende peilbuizen dicht bij het plangebied (Waternet, 2020d)

Peilbuis

1

2

3

4

5

6

Maaiveld t.o.v. NAP
[m]

1,59

0,69

0,48

0,55

0,49

0,59

Datum meting zomer

14-08-19

14-08-19

14-08-19

14-08-19

14-08-19

14-08-19

Grondwaterstand

-0,36

-0,43

-0,45

-0,41

-0,51

-0,66

-1,95

-1,12

-0,93

-0,96

-1,00

-1,25

Datum meting winter

23-12-19

23-12-19

23-12-19

23-12-19

23-12-19

13-12-18

Grondwaterstand
winter t.o.v. NAP [m]

-0,40

-0,57

-0,41

-0,29

-0,45

-0,48

Ontwateringsdiepte
winter [m]

-1,99

-1,26

-0,89

-0,84

-0,94

-1,07

zomer t.o.v. NAP [m]
Ontwateringsdiepte
zomer [m]
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Aan de hand van de gegevens in Tabel 2 is de gemiddelde ontwateringsdiepte uitgerekend.
Peilbuis 1 ligt op een verhoogde locatie omdat hier de weg schuin omhoogloopt richting een
brug en wordt daarom niet meegenomen in de gemiddelde ontwateringsdiepte. Het grootste
verschil tussen zomer en winterpeil is in peilbuis 6. Het verschil is hier 0,18 meter. Het
kleinste verschil tussen zomer en winterpeil is 0,04 meter in peilbuis 3.
Een verklaring voor het grote verschil in peilbuis 6 kan komen doordat de meting in de winter
uit 2018 komt en de meting in de zomer uit 2019. In alle andere gevallen zijn de gegevens
van zomer en winter uit 2019. Naast de gegevens uit Tabel 2 is ook de meetreeks van 20172019 bekeken voor peilbuis 2 tot en met 6. Hierbij is gekeken naar de laagste en de hoogste
grondwaterstand in die drie jaar. Het grootste verschil in fluctuatie is in peilbuis 2 met 0,5
meter (Waternet, 2020d). Dit verschil komt waarschijnlijk doordat het eind 2017 en begin
2018 een hele natte periode is geweest waardoor de grondwaterstand hoog (0,82 meter
onder maaiveld) heeft gestaan en in de zomer van 2017 was het juist droog en stond de
grondwaterstand laag (1,32 meter onder maaiveld). Naast het grootste verschil is ook het
gemiddelde van alle peilbuizen en alle jaren samen geanalyseerd. Hieruit is een gemiddelde
fluctuatie van 0,28 meter naar voren gekomen. Over het algemeen zijn de verschillen tussen
zomer- en winterpeil niet groot waardoor de conclusie getrokken kan worden dat de
grondwaterstand redelijk stabiel is.
De gemiddelde ontwateringsdiepte is genomen van peilbuis 2 tot en met 6. De gemiddelde
ontwateringsdiepte in de zomer is 1,05 meter. De gemiddeld ontwateringsdiepte in de winter
is 1,00 meter. Uit de berekeningen voor de gemiddelde ontwateringdiepte komt afgerond in
de zomer en de winter dezelfde diepte, 1 meter.
Naast de gemiddelde waterstand is de hoogste en laagste waterstand ook van belang.
Wanneer de waterstand te hoog komt, kan het zijn dat er geen water in de grond infiltreert en
kan er vocht in de huizen ontstaan. Wanneer de grondwaterstand te laag is kan er veel water
geborgen worden maar kan het ook zorgen voor paalrot (Rioned, 2020).
De hoogste grondwaterstand in Tabel 2 is 0,84 meter onder maaiveld en de laagste
waterstand is 1,26 meter onder maaiveld. Hierbij is peilbuis 1 buiten beschouwing gelaten.
De hoogste en laagste grondwaterstand in de periode van 2017-2019 is ook bekeken voor
peilbuis 2 tot en met 6. De hoogste grondwaterstand is gemeten in het jaar 2018 in peilbuis 4
en dit was 0,64 meter onder maaiveld. De laagste grondwaterstand is gemeten in het jaar
2017 in peilbuis 2 en dit was 1,32 meter onder maaiveld.
Wanneer de grondwaterstand 0,3 meter onder maaiveld ligt is er sprake van een hoge
grondwaterstand en kan de grond weinig tot geen water meer bergen. De grondwaterstand
mag niet hoger dan 0,3 meter onder maaiveld komen en daarom is 0,3 meter de
maatgevende hoogste grondwaterstand. Komt de grondwaterstand boven de 0,3 meter dan
wordt het water afgevoerd door het al bestaande drainagenetwerk. Het verschil tussen de
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maatgevende hoogste grondwaterstand en de gemeten hoogste grondwaterstand (0,84
meter) uit Tabel 2 is 0,54 meter. Bij het verschil tussen de hoogste grondwaterstand (0,64
meter) vanuit de periode van 2017-2019 en de maatgevende hoogste grondwaterstand is er
nog 0,34 meter over.
Met deze gemeten hoogste grondwaterstanden heeft de bodem nog ruimte om hemelwater
te bergen. Voornamelijk in de zomer als er lange en droge periodes zijn droogt de grond uit
en daalt de grondwaterstand, daarom is het van belang om zoveel mogelijk hemelwater in de
ondergrond te laten infiltreren waardoor de grondwaterstand niet te laag komt te staan. Wat
de maatgevende laagste grondwaterstand is, kan per gebied verschillen.
Voor het ontwerp is de ontwateringsdiepte van belang en wordt van de meest ongunstige
maar wel reële situatie uitgegaan. In dit geval is dat de hoogste grondwaterstand uit Tabel 2
en deze is 0,84 meter onder maaiveld. Hierdoor is er wel genoeg ruimte om water in de
grond te laten infiltreren en tijdelijk te bergen. De grondwaterstand van 0,64 met onder
maaiveld uit de periode 2017-2019 wordt niet gebruikt omdat deze gemeten is in een hele
natte periode en daarom niet representatief is.

2.1.6 Verharding
Voor het gehele projectgebied is ook het percentage verharding per buurt bekeken (Figuur
10), waarbij al het groen en het aanwezige water wordt gezien als onverhard. In het volledige
gebied ligt de verharding tussen de 50% en 60%, hier is ook het Oosterpark wat buiten het
projectgebied ligt in meegenomen wat ervoor zorgt dat het percentage verharding lager is
dan in werkelijkheid het geval is (Klimaateffectatlas, 2020).

Figuur 10. Het percentage verharding per buurt in het projectgebied (Klimaateffectatlas, 2020)
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2.1.7 Groen
Een groene stad heeft veel voordelen. Zo bevordert het groen onder andere de gezondheid
van de mensen, wordt het milieu verbeterd, draagt het bij aan een beter klimaat, heeft het
economische voordelen, helpt het bij sociale aspecten en zorgt het voor meer veiligheid
(Ponse, 2008). Verder helpt een groene omgeving ook bij verkoeling in de stad. Het zorgt
voor verdamping, schaduw en kan ook water bergen (Visschedijk, 2012).

Figuur 11. Het percentage groen per buurt in het projectgebied (Klimaateffectatlas, 2020)

Binnen het projectgebied aan de oostzijde is 41% groen aanwezig (Figuur 11). Binnen het
gebied met 41% groen bevindt zich ook het Oosterpark. Door dit park kan het percentage
hoger uitvallen dan daadwerkelijk in het projectgebied is. Aan de westzijde is 32% groen
aanwezig (Figuur 11) waaronder de Amstel en het Sarphatipark vallen, hierdoor kan dit
percentage hoger zijn dan daadwerkelijk in het projectgebied is. De scheiding van deze
percentages ligt in het midden van het plangebied. In deze kaart worden bomen, struiken en
lage vegetatie gezien als groen (Klimaateffectatlas, 2020).
Het percentage groen per buurt komt voort uit de aanwezige bomen, kleine perkjes, het
groen binnen de bouwblokken en de groene strook gelegen in het midden van de
Wibautstraat. De opdrachtgever heeft aangegeven dat de gemeente Amsterdam het
percentage groen in de toekomst wil gaan verhogen. Hoeveel deze percentages omhoog
moeten is op dit moment niet bekend.
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Binnen het projectgebied zijn veel bomen aanwezig. Er zijn 10 soorten bomen die veel
voorkomen (Figuur 12), zoals bijvoorbeeld Linden, Eiken en Populieren. Er zijn twee soorten
bomen welke het meeste voor komen. Langs de Amstel staan voornamelijk Iepen welke
goed bestand zijn tegen natte situaties en niet goed tegen de droogte kunnen (Bomenwijzer,
2020). Het plangebied bestaat voornamelijk uit Platanen, deze bomen kunnen niet goed
tegen natte en droge situaties. Ze functioneren het beste op een vochtige bodem
(Bomenwijzer, 2020a).
In het onderzoeksgebied staan ook monumentale bomen deze zijn te zien in Figuur 12. De
monumentale bomen zijn tussen de 50 en 100 jaar oud. De beschermde status van deze
bomen houdt in dat ze niet gekapt mogen worden en dat er extra aandacht wordt besteed
aan het beheer en onderhoud (Gemeente Amsterdam, 2020). Bomen in Amsterdam mogen
niet zomaar gekapt worden. Het uitgangspunt is ‘Kap mits herplant’. Dit betekent dat
wanneer een boom gekapt wordt een nieuwe boom geplant moet worden. Wanneer dit niet
mogelijk is kan ergens anders in de stad een boom geplant worden of wordt de waarde van
de gekapte boom in het gemeentelijk herplantfonds gestort (Gemeente Amsterdam, 2016).

Figuur 12. Locatie van bomen in het projectgebied (Gemeente Amsterdam, 2020)

In het projectgebied zijn geen parken aanwezig. Het projectgebied grenst wel aan het
Oosterpark. Binnen sommige bouwblokken is groen aanwezig in de vorm van gras en
bomen. Dit zijn bijvoorbeeld tuinen of gemeenschappelijke ruimtes, waar mensen kunnen
vertoeven. Ook zijn er kleine perkjes aanwezig binnen het plangebied. Deze staan in de
verbreding in het midden van het plangebied (Figuur 12).
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2.1.8 Schaduw
In het plangebied staan bomen en gebouwen welke schaduw vormen op zonnige dagen. Met
behulp van een website is bepaald hoeveel schaduw deze objecten creëren. De analyse is
uitgevoerd voor het moment dat de zon het hoogste staat, omdat de objecten dan de minste
schaduw afgeven (Swain, 2020). Dit is het geval is op 21 juni om 14:00 uur waarbij 2019 als
referentiejaar gebruikt is (Kluck, et al., 2020).
De schaduw in het projectgebied is berekend met de website FindMyShadow waarin de
datum en de tijd zijn ingevoerd. Vervolgens is in een plattegrond van het projectgebied de
hoogte, breedte en lengte van gebouwen en bomen ingevoerd waarna het programma de
schaduw heeft berekend.
Figuur 13 laat zien dat de schaduw van gebouwen aan de westkant van de groene berm
grotendeels over de stoep heen vallen wanneer de zon het hoogste staat. De oostkant van
de groene berm heeft helemaal geen schaduw van gebouwen. Dit betekent dat wanneer er
geen bomen aanwezig zijn de weg en de stoep flink zullen opwarmen aan de oostkant van
de berm wat voor hittestress kan zorgen.

Figuur 13. In het rood wordt de schaduw van gebouwen op 21-06-2019 om 14 uur weergegeven in het
plangebied (Swain, 2020)
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Wanneer we kijken naar de schaduw van de bomen (Figuur 14) valt op dat dit minimaal is op
het moment dat de zon op het hoogste punt staat. Ook de boom kronen zijn relatief klein
waardoor de bomen weinig schaduw creëren. Bij de grotere bomen aan de westkant van de
Wibautstraat wordt meer schaduw gevormd. De kronen zijn groter en hebben meer blad dan
de overige bomen in het gebied waardoor ze meer schaduw creëren. De rijbanen aan de
west- en oostkant van de berm hebben weinig schaduw. Deze plekken zullen flink opwarmen
door de zon. Het fietspad aan de oostkant van de weg vangt wel schaduw van de bomen, de
stoep daarentegen heeft geen schaduw en zal ook opwarmen door de zon.

Figuur 14. In de drie foto’s wordt met rood de schaduw van de bomen op 21-06-2019 om 14 uur weergegeven binnen het
plangebied (Swain, 2020)
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2.1.9 Riolering
In Amsterdam ligt een rioleringsnetwerk van 4000 kilometer. Alle woningen, bedrijven en
gebouwen in Amsterdam zijn aangesloten op deze riolering. Hierin wordt al het afvalwater
getransporteerd. In opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht zuivert Waternet het
afvalwater om het vervolgens schoon aan de natuur terug te geven (Waternet, 2020b). Naast
het transporteren van het afvalwater wordt er ook hemelwater ingezameld. Dit gebeurt met
behulp van kolken en putten die in de straten aanwezig zijn.
Vanaf 1923 is er begonnen met het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel waar
afvalwater en hemelwater gescheiden worden (Evelien van Assenbergh, 2016). Dit is nog
niet in heel Amsterdam toegepast. Vooral in de oude delen van de stad ligt nog een
gemengd rioolstelsel. Het projectgebied valt ook onder de oude delen van Amsterdam, wat
betekend dat hier ook een gemengd rioolstelsel aanwezig is. Afvalwater en hemelwater
worden via dezelfde leidingen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hierna wordt
het schone water weer afgevoerd naar oppervlaktewater (Waternet, 2020b).
Het doel van de Gemeente Amsterdam is om overal zoveel mogelijk hemelwater lokaal te
verwerken door middel van het hemelwater te bergen en infiltreren, daarnaast wil men overal
een gescheiden rioolstelsel aan leggen (Evelien van Assenbergh, 2016). Wanneer een
extreme bui valt, is het mogelijk dat bepaalde voorzieningen zoals parkeerplaatsen en
parken onder water lopen voor tijdelijke berging. Bij deze voorzieningen wordt geadviseerd
dat ze binnen 24 uur weer geledigd zijn in verband met gezondheid en hygiëne
(Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 2015).

2.1.10 Drinkwater
Het water dat in Amsterdam uit de kraan komt, wordt geleverd door Waternet. Het drinkwater
komt uit de Bethunepolder en wordt vervolgens gezuiverd in de Waterleidingplas en de
Weesperkarspel fabriek (Waternet, 2020c). De temperatuur van het drinkwater mag niet
warmer zijn dan 25 graden, maar kan in het leidingnetwerk worden beïnvloed door de
temperatuur van de bodem. De waterleidingen liggen ongeveer 1 meter onder het maaiveld
en het water in deze leidingen neemt de temperatuur van de bodem aan.
Vanwege de klimaatverandering warmt de bodem op waardoor het water in de leidingen
deze temperatuur gaat aannemen. Gebieden die in de volle zon liggen, onder asfalt en in de
buurt van warmtebronnen worden hotspots genoemd. In de leidingen gelegen in een hotspot
is er een risico op verhoging van temperatuur van het drinkwater aanwezig. Dit komt in het
huidige klimaat incidenteel al voor, maar in de toekomst zal dit veel vaker voorkomen. Om
nieuwe hotspots tegen te gaan moeten de leidingen in de grond niet in de buurt van
warmtebronnen liggen. Ook kan er vegetatie geplaats worden om de bodem koel te houden
door middel van de bodem vochtig te houden en schaduw te creëren (Agudelo-Vera, 2020).
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Figuur 15 laat een kaart zien waarop een kwalitatieve inschatting wordt gemaakt op plekken
waar het drinkwater in de toekomst het eerste te warm kan worden. Deze kaart is gemaakt
op basis van de gevoelstemperatuur in combinatie met de oppervlakte en de hoeveelheid
aanwezige schaduw. De ondergrondse hittestress is hierin niet meegenomen (Nelen &
Schuurmans, 2020). Over het algemeen is er op dit moment in het gebied een klein risico op
opwarming van het drinkwater. Dicht bij het park en dicht bij het oppervlaktewater is er
helemaal geen opwarming van het drinkwater. Wanneer ergens in het gebied nieuwe of
kleinere bomen geplant worden kan er wel kans op opwarming van het drinkwater ontstaan.

Figuur 15. Mogelijke opwarming van het drinkwater in het projectgebied (Nelen & Schuurmans, 2020)

2.1.11 Conclusie
In de Wibautstraat ligt het laagste punt op 0,45 meter N.A.P. ter hoogte van de verbreding.
De bodemopbouw bestaat de eerste 5 meter uit zand en hierin kan het hemelwater goed
infiltreren. Daarnaast is de ontwateringsdiepte 0,84 meter waarvan 0,54 meter gebruikt kan
worden om water in te bergen. Ondanks dat er water in de grond kan infiltreren en er ruimte
is om water in de grond te bergen gebeurt dit weinig tot niet in de Wibautstraat. Dit komt
voornamelijk doordat het merendeel van het gebied verhard is, het groen dat aanwezig is zijn
perkjes en een groene strook, maar deze zijn verhoogd aangelegd waardoor water vanuit de
omgeving hier niet in kan afwateren. Al het hemelwater stroomt hierdoor over de verharding
naar de gemengde riolering toe en wordt op deze manier afgevoerd.
De schaduw in het plangebied wordt voornamelijk gecreëerd door de gebouwen, de bomen
hebben een te kleine kroon en vormen nauwelijks schaduw op het oppervlak. Wanneer het
erg warm is kunnen mensen op weinig plekken in de schaduw verkoeling zoeken.
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2.2 Klimaat
Deze paragraaf legt meer over het klimaat uit en er wordt verteld wat wateroverlast en
hittestress inhoudt. Ook wordt er geanalyseerd of deze gevolgen van de klimaatverandering
optreden in het projectgebied.
De veranderingen van het klimaat zijn niet nieuw. Er zijn altijd al natuurlijke invloeden op het
klimaat geweest. De invloed van de mens op het klimaat is wel flink toegenomen sinds de
industriële revolutie. Dit komt vooral door de uitstoot van broeikasgassen waaronder CO2 en
methaan. Deze stoffen komen vrij door verbranding van olie, kolen en gas. Het kappen van
bomen draagt ook bij aan de extra CO2 uitstoot. Deze broeikasgassen zorgen ervoor dat de
warmte op aarde wordt vastgehouden en dat de temperatuur stijgt. Wanneer de uitstoot van
de broeikasgassen zo doorgaat wordt de aarde steeds warmer en warmer en dit heeft
gevolgen voor mens, milieu en natuur. In de periode van het jaar 1901 tot het jaar 2013 is de
temperatuur in de Bilt met 1,8 graden gestegen (KNMI, 2020a). Wanneer de uitstoot van
broeikasgassen, met name CO2, niet wordt teruggedrongen zal de wereldgemiddelde
temperatuurstijging bij een verdubbeling van de CO2 concentratie 2 tot 4,5 graden toenemen
(KNMI, 2010).
De veranderingen van het klimaat brengt ook verschillende gevolgen met zich mee. Zo stijgt
de zeespiegel en is de verwachting dat rond het jaar 2085 deze stijging tussen 25 tot 80 cm
zal bedragen. Dit komt door het uitzetten van zeewater door warmte en het smelten van de
ijskappen en gletsjers. Andere gevolgen die zullen voorkomen in Nederland zijn zwaardere
regenbuien en meer hittegolven. Daarnaast is er meer kans op overstroming vanuit rivieren
en worden de winters zachter. De zomers worden droger en heter waar juist in het
voor/najaar en de winter meer neerslag, zoals bijvoorbeeld een maatgevende bui van 70 mm
in een uur, gaat vallen (KNMI, 2020c). Van de afgelopen drie jaar was 2018 het droogste jaar
met een neerslag tekort van 309 mm (KNMI, 2020b). Op 25 juli 2019 is het hitterecord
verbroken met 40,7 graden waardoor Nederland een aantal dagen met extreme hitte te
maken kreeg. Dit is de eerst keer in Nederland dat de temperatuur boven de 40 graden is
gekomen (KNMI, 2019).

2.2.1 Klimaatstresstesten
Het klimaat in Nederland verandert. Dit is nu het geval maar ook in de toekomst. Het KNMI
heeft vier verschillende scenario’s gepresenteerd om een beeld te schetsen van de
toekomstige klimaatverandering. Hierin zijn twaalf klimaatvariabelen meegenomen
waaronder temperatuur, neerslag, zeespiegel en wind. In deze scenario’s zijn naast de
gemiddelden, de extremen meegenomen. De veranderingen van het klimaat gelden voor
2050 en 2085 en zijn ten opzichte van de referentieperiode 1981-2010. Met deze vier
scenario’s biedt het KNMI een leidraad voor de berekeningen van de gevolgen van
klimaatverandering, om gebieden adaptief te maken en hiervoor maatregelen te ontwikkelen.
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De scenario’s (Figuur 16) beschrijven de hoekpunten waarbinnen de klimaatverandering in
Nederland zich waarschijnlijk zal voltrekken. Deze vier scenario’s verschillen tussen
combinaties met waarden voor de temperatuurstijging tussen Gematigd (G) en Warm (W) en
mogelijke veranderingen van het luchtstromingspatroon tussen Lage (L) waarde en Hoge (H)
waarde (Tank, 2015). Als bijvoorbeeld de temperatuur Gematigd stijgt en de verandering van
luchtstroming onder Lage waarde valt hebben we te maken met het GL-scenario. Voor het
ontwerp wordt gebruik gemaakt van de extreemste situatie, het WH-scenario. In deze situatie
heeft de verandering van het luchtstromingspatroon een hoge waarde en de temperatuur is
in 2050 met 2 graden gestegen en in 2085 met 3,5 graden (KNMI, 2015a).

Figuur 16. KNMI'14-klimaatscenario's (Tank, 2015)

Wateroverlast
Figuur 17 geeft de gemiddelde jaarneerslag weer van de referentieperiode en de gemiddelde
jaarneerslag voor het WH-scenario rond het jaar 2050. Het WH-scenario heeft een Hoge
waarde voor de verandering van het luchtstromingspatroon en voor de waarde van de
temperatuurstijging zit het op Warm. In beide gevallen dus het uiterste. De meeste neerslag
zal vallen in de grote steden. Hier valt rond het jaar 2050 gemiddeld 975 mm neerslag in een
jaar, terwijl in de periode van 1981-2010 dit 925 mm in een jaar was. Verder neemt de
neerslag hoeveelheid in de toekomst in het gehele land toe (KNMI, 2015).

Figuur 17. De gemiddelde jaarneerslag voor 1981-2010 en rond het jaar 2050 voor het WH-scenario (KNMI, 2015)
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Het gemiddelde aantal dagen met meer dan 20 mm en meer dan 30 mm neerslag per jaar is
ook onderzocht (Figuur 18). Rond de jaren 2050 en 2085 zal deze hoeveelheid neerslag
vaker voor komen dan in de periode van 1981-2010. In de toekomst zullen er vaker dagen
zijn met meer dan 20 mm en meer dan 30 mm neerslag per dag. Dit geld voor alle vier de
verschillende scenario’s (KNMI, 2015).

Figuur 18. Aantal dagen met 20 mm en 30 mm neerslag of meer in het jaar (KNMI, 2015)

De klimaatstresstesten met de vier verschillende scenario’s met voorspellingen van het
KNMI zijn gedaan voor locatie De Bilt. Deze gegevens laten goed zien hoe het klimaat kan
gaan veranderen in de toekomst. Nu wordt er met behulp van andere klimaatstresstesten
geanalyseerd wat de veranderingen in het projectgebied zullen zijn.
Voor de klimaatstresstesten worden extreme neerslaggebeurtenissen gebruikt die druk
zetten op het watersysteem om vervolgens knelpunten te kunnen bepalen. In de stresstesten
zijn neerslaggebeurtenissen gebruikt die te vinden zijn in Tabel 3. De herhalingstijd T staat
voor het gemiddelde tijdsinterval in een jaar waarin een bui kan vallen. De neerslagduur in
minuten staat voor de tijd waarin een bui valt (Beersma, Hakvoort, Jilderda, Overeem, &
Versteeg, 2019).
Tabel 3. Neerslaghoeveelheden bij verschillende herhalingstijden voor een neerslagduur van 60 en 120 min.

T [jaar]

Neerslagduur
60 min

120 min

2

20 mm

25 mm

100

60 mm

70 mm

200

70 mm

85 mm

500

90 mm

110 mm

1000

120 mm

140 mm
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Figuur 19. Waterdiepte in het projectgebied bij een bui van 60, 90 en 120 mm in een uur (Nelen & Schuurmans, 2020)

Figuur 19 geeft drie verschillende simulaties van verschillende buien weer. Deze drie buien
zijn gesimuleerd in 3Di, een modelinstrumentarium voor waterberekeningen. In de huidige
situatie zijn deze buien heel erg zeldzaam, maar vanwege het veranderende klimaat neemt
de kans toe dat deze buien in de toekomst vaker gaan vallen. In deze berekening is de
afvoer van neerslag via de riolering en open water niet meegenomen. Het kan dus zijn dat de
wateroverlast in de praktijk in mindere mate voor komt. Wel geven deze resultaten een
goede indicatie van de te verwachten wateroverlast locaties bij hevige neerslag omdat het
voor kan komen dat het riool overbelast raakt (en er niet op het open water afgevoerd kan
worden) waardoor de gesimuleerde situaties wel kunnen voorkomen.
Wanneer er een 60 mm bui valt komt er (alleen in lichte vorm) wateroverlast voor binnen de
bouwblokken en ontstaat er water op straat in de Ruyschstraat en de Swammerdamstraat.
Bij een 90 mm bui komt in vrijwel alle straten een kleine laag water op straat te staan. Bij een
120 mm bui lopen alle straten vol en staat bijna overal meer dan 30 cm water op straat. Wat
in deze simulaties opvalt, is dat er in het plangebied geen water op straat komt te staan.
Zelfs bij en bui van 120 mm in een uur blijft deze straat goed begaanbaar volgens de
berekeningen (Nelen & Schuurmans, 2020).
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Via de klimaateffectatlas zijn ook klimaatstresstesten geanalyseerd (Figuur 20). Deze site
heeft twee verschillende buien gesimuleerd met de ‘Rainfall Overlay’ van Tygron. Bij deze
berekeningen is de afvoer van het riool wel meegenomen (20 mm/uur). De interactie met het
oppervlaktewater is niet meegenomen. Wateroverlast treedt in dit model al op voordat het
hemelwater het oppervlaktewater bereikt heeft.

Figuur 20. Waterdiepte in het projectgebied bij een bui van 70 en 140 mm in 2 uur (Klimaateffectatlas, 2020)

Wat in deze modellen opvalt, is dat de waterdiepte na een bui van 70 mm in twee uur al op
veel plekken voor water op straat kan zorgen. Dit is het geval binnen de bouwblokken maar
ook in veel straten. Na een bui van 70 mm in twee uur is er een klein gedeelte in het
plangebied met water op straat. Bij een bui van 140 mm in twee uur staat ook een heel groot
gedeelte van het plangebied onder water. Dit model geeft aan dat het gehele gebied deze
hoeveelheid neerslag niet kan verwerken waardoor er veel water op straat blijft staan
(Klimaateffectatlas, 2020).
Wanneer we naar de uitkomsten kijken van beide stresstesten komen er verschillende
resultaten naar voren. De klimaatstresstesten gemaakt door Klimaateffectatlas passen het
beste bij de situatie en worden gezien als meest betrouwbaar, omdat bij deze berekeningen
ook de afvoer via het riool is meegenomen. Daarnaast is het handig om van de extreemste
situatie uit te gaan. De stresstesten van Klimaateffectatlas geven meer water op straat aan
dan de stresstesten van Nelen & Schuurmans wat kan komen door de gebruikte gegevens.
Klimaateffectatlas maakt in tegenstelling tot Nelen & Schuurmans ook gebruik van de
ruwheid van het terrein. Hierdoor kan het water in beide stresstesten naar andere plekken
stromen.
De gemeente Amsterdam heeft al een aantal plekken gemarkeerd als knelpunt locaties.
Figuur 21 laat een kaart zien met locaties waar wateroverlast op kan treden. Deze
knelpuntlocaties hebben een verhoogde kans op overlast en schade bij extreme neerslag. In
het projectgebied heeft alleen een deel van de Ruyschstraat kans op wateroverlast. Deze
plek heeft vanuit de Gemeente Amsterdam de stempel Urgent gekregen om snel aangepast
te worden.
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Figuur 21. Wateroverlast knelpunten in het projectgebied (Gemeente Amsterdam, 2020)

Er kan geconcludeerd worden dat de Wibautstraat vanaf de verbreding richting het zuiden en
de Ruyschstraat gevoelig kunnen zijn voor wateroverlast. Dit kan komen door de vele
verharding en doordat dit de laagste punten van het plangebied zijn.

Hitte
Voor hitte is ook gekeken naar de verschillende scenario’s van het huidige klimaat en het
toekomstige klimaat (Figuur 22). De gemiddelde jaartemperatuur in 1981-2010 was in de Bilt
10,2 graden. In 2050 voor het WH-scenario is de gemiddelde jaartemperatuur in de Bilt rond
de 12,5 graden en in 2085 is dit 13,9 graden. In de toekomst kan de gemiddelde temperatuur
dus met 2,3 tot 3,7 graden toenemen (KNMI, 2015).

Figuur 22. Langjarig gemiddelde temperatuur (KNMI, 2015)

Het KNMI heeft ook voorspellingen gedaan voor de maximumtemperatuur op jaarbasis
(Figuur 23). In alle vier de scenario’s is de maximumtemperatuur met minimaal 0,9 graden
gestegen. Dit geld voor het jaar 2050 en voor het jaar 2085. In de periode van 1981-2010
was de gemiddelde maximumtemperatuur 14,2 graden (KNMI, 2015).

Figuur 23. Gemiddelde maximumtemperatuur op jaarbasis (KNMI, 2015)
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Ook voor hitte geldt dat de klimaatstresstesten met de vier verschillende scenario’s met
voorspellingen van het KNMI zijn gedaan voor De Bilt. Deze gegevens laten goed zien hoe
het klimaat kan gaan veranderen in de toekomst. Nu wordt er met behulp van andere
klimaatstresstesten gekeken wat de veranderingen in het projectgebied zullen zijn.
In het projectgebied komen ook warme, zomerse en tropische dagen voor. Op de website
van klimaateffectatlas is met behulp van de vier KNMI’14-scenario’s geanalyseerd hoe vaak
deze dagen in de huidige situatie in het projectgebied voorkomen en hoe vaak deze dagen in
de toekomst voor zullen komen. De huidige situatie is gebaseerd op de periode 1981-2010.
De klimaatverandering in 2050 is gebaseerd op het WH-scenario. Dit scenario kent het
grootste aantal dagen voor de warme, zomerse en tropische dagen. Het gemiddelde aantal
dagen per jaar is genomen over een periode van 30 jaar.
Niet alleen overdag kunnen de hoge temperaturen zorgen voor hittestress maar ook
tropische nachten kunnen hiervoor zorgen. Voor het aantal tropische nachten is een
inschatting gemaakt van het gemiddelde aantal tropische nachten per jaar. Hiervoor zijn
metingen gebruikt uit Rotterdam en vertaald naar de rest van Nederland (Klimaateffectatlas,
2020). Tabel 4 laat zien hoeveel warme, zomerse en tropische dagen voorkomen in de
huidige en toekomstige situatie. Ook de tropische nachten zijn hierin weergegeven. In elke
situatie neemt het aantal dagen en nachten in de toekomst toe. De grootste toename zit in
het aantal warme dagen die met 45 toeneemt, gevolgd door de warme nachten die stijgt met
14. Het aantal zomerse dagen stijgt met 10 en de tropische dagen met 9 waardoor de
kwetsbare groepen in de toekomst meer last gaan krijgen van hittestress.
Tabel 4. Gemiddelde aantal (warme, zomerse of tropische) dagen/nachten per jaar (Klimaateffectatlas, 2020)

Max temperatuur
(°C)

Huidige situatie
(dagen/jaar)

Toekomstige situatie
in 2050 (dagen/jaar)

Warme dagen

20 °C of hoger

60 - 75

105 - 120

Zomerse dagen

25 °C of hoger

20 - 30

30 - 40

Tropische dagen

30 °C of hoger

0-3

9 - 12

Tropische nachten

20 °C of hoger

7

21

Wanneer er een sterk verhoogde gevoelstemperatuur optreedt spreken we van hittestress.
Windsnelheid, luchtvochtigheid, zonnestraling en het gedrag van de persoon zelf heeft
invloed op de gevoelstemperatuur (Tomulus, 2020). Deze gevoelstemperatuur is
onaangenaam en kan schadelijk zijn voor kwetsbare groepen en dieren. Deze hittestress kan
optreden tijdens zomerse dagen.
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Figuur 24 geeft de gevoelstemperatuur aan op een dag die 1 keer per 1000 zomerdagen
voor komt in het huidige klimaat. Deze situatie is gekozen, aangezien met het veranderende
klimaat deze gevoelstemperatuur in de toekomst ook vaker voor kan komen. Bij het
modelleren van de kaart zijn de volgende factoren meegenomen: schaduw, wind,
luchtvochtigheid, luchttemperatuur, straatbreedte, gebouwhoogte, bomen. Figuur 24 geeft
ook de locaties aan waar hittestress voor kan komen in het projectgebied. De rode gebieden
zijn erg gevoelig voor hittestress en de groene gebieden bijna niet. Op de kaart (Figuur 24) is
te zien dat de Ruyschstraat helemaal rood is en ook grote delen binnen het plangebied zijn
rood, wat betekend dat hier een verhoogde kans op hittestress aanwezig is (Nelen &
Schuurmans, 2020).

Figuur 24. Gevoelstemperatuur in het projectgebied (Nelen & Schuurmans, 2020)

Nelen & Schuurmans heeft op de website klimaatatlas.nl, naast Figuur 24, andere kaarten
gemaakt met betrekking tot de hitte. Zo is er ook gekeken naar de Relatieve hittestress. Op
de kaart welke Figuur 25 weergeeft is te zien dat de kleur oranje in het projectgebied het
meest aanwezig is. Deze kleur geeft aan dat op zomerse dagen de gevoelstemperatuur
warmer aan kan voelen dan de luchttemperatuur is.
In het plangebied en aan de rand van het water zijn ook een paar groen gekleurde gebieden
(Figuur 25) die aangeven dat het op deze locaties koeler aan kan voelen. Dit komt
waarschijnlijk mede doordat er op deze locaties schaduw aanwezig is. Bij het realiseren van
de kaart is rekening gehouden met de hoeveelheid schaduw en de warmte-uitstraling van het
oppervlak (emissiviteit). Deze emissiviteit is bepaald voor het bovenste oppervlak. Wanneer
er een boom staat, is de emissiviteit van het boomoppervlak genomen. De kaart (Figuur 25)
geeft een indicatie van het effect van elk type oppervlak op de gevoelstemperatuur (Nelen &
Schuurmans, 2020).
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Figuur 25. Relatieve hittestress tijdens zomerse dagen in het projectgebied (Nelen & Schuurmans, 2020)

2.2.2 Wateroverlast en hitte
Het veranderende klimaat brengt veel gevolgen met zich mee. Deze sub paragraaf gaat
meer in op de gevolgen, wateroverlast en hittestress. Dit zijn de onderwerpen waar tijdens dit
onderzoek de focus op ligt, omdat deze een directe relatie met de stedelijke inrichting
hebben.

Wateroverlast
Door de klimaatverandering verandert het neerslagpatroon. De hoeveelheid neerslag neemt
toe maar ook de intensiteit van de buien verandert. Door deze veranderingen is er een
grotere kans op wateroverlast.
Wateroverlast kan onderverdeeld worden in drie verschillende types:
- Wateroverlast door kortdurende hevige neerslag
- Wateroverlast door langdurige neerslag
- Grondwateroverlast
De neerslag kan op verschillende plaatsen vallen: in bebouwd gebied, hellend of vlak gebied
etc. De gevolgen van de verschillende types overlast variëren en zijn afhankelijk van deze
verschillende plaatsen waar de neerslag kan vallen (Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie,
2020). In dit onderzoek gaan we in op wateroverlast door kortdurende hevige neerslag.
Wateroverlast door langdurige neerslag vindt voornamelijk plaats in landelijk gebied en
grondwateroverlast is in het projectgebied geen spraken van omdat de grondwaterstand 0,84
meter onder maaiveld ligt.
Wateroverlast door kortdurende hevige neerslag
Wateroverlast door deze kortdurende hevige neerslag vindt vooral plaats in de zomer en in
verharde gebieden waaronder een bebouwde omgeving. Door de vele verharding kan de
gevallen neerslag niet in de grond infiltreren maar wordt het afgevoerd via de riolering.
Wanneer er een korte hevige bui valt is het mogelijk dat de riolering de hoeveelheid water
niet aan kan, waardoor het overige water op straat komt te staan. Het kan zijn dat de straat
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de hoeveelheid neerslag niet kan bergen, wat als gevolg heeft dat het water kan afstromen
naar gevoelige locaties. Als het water de gebouwen instroomt of belangrijke wegen
onbegaanbaar maakt spreken we van waterschade als gevolg van wateroverlast
(Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, 2020).

Hitte
Door het veranderende klimaat stijgt niet alleen de gemiddelde temperatuur maar ook de
hitte-extremen worden hoger.
Er ontstaan verschillende effecten door de hoger wordende hitte-extremen. Deze effecten
zijn overzichtelijk weergegeven in een mindmap te zien in Figuur 26.
Wanneer het op dagen warmer is dan 25 graden kan er hittestress optreden. Hoe hoger de
temperatuur hoe meer kans op hittestress. Wanneer de temperatuur in de nachten niet daalt
onder de 20 graden spreken we van tropische nachten. Deze nachten kunnen ook zorgen
voor hittestress. (Klimaateffectatlas, 2020).
In de steden wordt het vaak warmer dan de omliggende gebieden buiten de stad, dit komt
mede doordat de stad meer warmte vasthoudt. Dit effect wordt het stedelijk hitte-eilandeffect
genoemd en wordt veroorzaakt door de absorptie van zonnestraling door stenige materialen,
gebrek aan verdamping door te weinig groen in de stad en uitstoot van warmte bij menselijke
activiteiten. ’s Nachts is het verschil in luchttemperatuur tussen het platteland en de stad het
grootst. De stad koelt veel langzamer af dan het platteland. De hoeveelheid bebouwd,
verhard en groen oppervlak bepaalt de mate waarin het stedelijk hitte-eilandeffect optreedt
(Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, 2020a). In de stad is ook antropogene warmte uitstoot.
Dit is warmte dat door de mens wordt gecreëerd zoals verkeer, industrie en huishoudens.
Deze warmte draagt ook bij aan hittestress (Döpp, 2011).

33

Klimaatadaptatiemaatregelen bij de HvA Amstelcampus

•••

Figuur 26. Een mindmap met gevolgen/effecten van hitte extremen in de stad (Hogeschool van Amsterdam,
2020)

2.3 Veldonderzoek
Door de eerder gemaakte gebiedsanalyse is al veel duidelijk geworden over het
projectgebied. Echter is nu nog niet duidelijk wat er daadwerkelijk gebeurt na een flinke
regenbui en of de mensen die daar wonen, werken, fietsen, rijden of passeren ook
daadwerkelijk last hebben van wateroverlast. In deze paragraaf wordt onderzocht hoe het
projectgebied erbij staat na een regenbui, en wordt onderzocht wat de ervaringen van de
mensen zijn in het projectgebied. Het veldonderzoek is alleen gericht op wateroverlast omdat
wateroverlast beter te analyseren is in een korte periode. Hittestress gaat veel meer over
hoe de mensen zich voelen en daar moet meer onderzoek en tijd in gestoken worden waar
in dit onderzoek geen ruimte voor was.
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2.3.1 Observaties
Het plangebied is op 10 maart om 15:30 uur bezocht. Op 9 maart werd op de buienalarm
app (dit is een app die met behulp van radar en satelliet de neerslag boven Nederland in
beeld brengt) aangegeven dat er op 10 maart circa 14 mm neerslag in het projectgebied zou
gaan vallen. Vanwege deze hoeveelheid neerslag is er gekozen om deze dag de locatie te
gaan bezoeken. Met deze neerslag kan er geanalyseerd worden hoe de huidige situatie hier
tegen bestand is en of er wateroverlast voor komt.
Met de gegevens die van de site van het KNMI zijn gehaald is gebleken dat in het
projectgebied op 10 maart daadwerkelijk in totaal 11,1 mm neerslag is gevallen. Deze
neerslag is gemeten bij het meetstation op Schiphol. Dit meetstation is het dichts gelegen bij
de projectlocatie. In de eerste 13 uur van de dag is in totaal 10 mm neerslag gevallen, dit is
de meeste neerslag van de dag. De laatste neerslag is vanaf 20 uur in de avond gevallen
(KNMI, 2020). De gevallen neerslag is verdeeld over de gehele dag en niet gevallen als korte
intensieve bui.
Tijdens de observaties is er eerst gekeken naar de soort verharding in het gebied. De rijbaan
en het fietspad zijn geasfalteerd. De stoep en de strook tussen de rijbaan en het fietspad in
zijn betegeld. De middenberm is onverhard en hierin staan bomen en ligt gras.
Daarna is er bekeken waar water op de straten bleef liggen. Het viel op dat er helemaal geen
water op de rijbaan bleef staan. Het hemelwater is volledig via de kolken afgevoerd. Op de
fietspaden was dit anders. Aan de zijkant van de fietspaden zat om de circa 12 meter een
kolk. Toch bleef er op enkele stukken hemelwater op het fietspad staan. Op een aantal
plekken kwam dit doordat het fietspad niet goed afwaterde naar de kolk toe. Dit waren onder
andere een aantal kleine kuilen waar het water in bleef staan. Er was ook een grote plas met
water boven een kolk. Dit was in deze situatie op twee plekken het geval. Op locaties waar
fietsers en voetgangers een kruispunt oversteken blijven ook veel plassen op straat staan.
Op deze locaties kunnen de mensen natte voeten krijgen. Er lagen plassen met water van
circa 5 cm hoog. Wanneer fietsers moeten wachten op een stoplicht staan ze in een plas. Als
bijvoorbeeld mensen met een rollator gebruik willen maken van de verlaagde stukken stoep
om de stoep op te komen moeten ze ook door een plas water lopen. Tussen de rijbaan en
het fietspad in stonden bomen in het betegelde stuk. De aarde rondom de boom lag iets
lager dan de tegels. Het gevallen hemelwater bleef bij sommige bomen in dit hoogteverschil
staan. Er vormden zich plassen om de bomen heen.
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De resultaten van de observatie worden hieronder genummerd en worden in Figuur 27
weergegeven op de waargenomen locatie in de Wibautstraat. In Figuur 28 zijn foto’s te zien
behorende bij de genummerde resultaten.
1. Hemelwater op het fietspad door slechte afwatering door onder andere kuilen.
2. Hemelwater op het fietspad boven een kolk.
3. Grote plassen bij een kruispunt.
4. Hemelwater rondom een boom.

Figuur 27. De locatie van de resultaten van de observatie in de Wibautstraat zijn met nummers weergegeven. Het
plangebied is met rood omkaderd.

1

2

2

3
3

4

Figuur 28. Foto’s van de observatie in de Wibautstraat

36

Klimaatadaptatiemaatregelen bij de HvA Amstelcampus

•••
Tijdens de observatie zijn ook de zijwegen geïnspecteerd. De Eerste Oosterparkstraat en de
Ruyschstraat zijn doorgaande wegen. In deze straten is de rijbaan geasfalteerde en zijn de
parkeerplaatsen bestraat met klinkers. Over de Ruyschstraat loopt ook een geasfalteerde
trambaan. De Blasiusstraat, Tilanusstraat en Eerst en Tweede Boerhaavestraat zijn volledig
bestraat met klinkers. Ook de parkeervakken zijn bestraat. In al deze zijstraten waren geen
plassen water op straat aanwezig na de gevallen neerslag.
Aan de hand van deze observatie kunnen de geobserveerde locaties waar water is blijven
liggen worden meegenomen in het ontwerp. In het gebied is 11,1 mm neerslag gevallen en
dit is niet te vergelijken met de maatgevende bui van 70 mm in een uur. Zoals aangegeven
blijft op het fietspad en op kruispunten water op straat staan na 11,1 mm neerslag. Bij een
extreme bui kan het zijn dat er op andere plekken knelpunten ontstaan. We kunnen de
gevallen neerslag op 10 maart is niet vergelijken met de maatgevende bui voor het ontwerp
van 70 mm in een uur, maar geeft wel een beeld van wat er met de gevallen neerslag
gebeurt bij dagelijkse neerslag en waar eventuele knelpunten kunnen zitten. De knelpunten
bij extreme neerslag kunnen wel heel anders zijn. De locaties waar water is blijven staan bij
11,1 mm neerslag kunnen in het klimaatbestendige ontwerp worden verminderd of misschien
zelfs worden voorkomen.

2.3.2 Bewoners, bedrijven en scholen aan de Wibautstraat
Wanneer personen zich bevinden in de Wibautstraat kunnen ze daar zijn omdat ze er
wonen, werken of studeren. Bovendien zijn er ook restaurants en winkels waar mensen
tijdelijk kunnen verblijven of er zijn mensen die de Wibautstraat passeren. Wat ze allemaal
gemeen hebben is dat ze zich op de Wibautstraat bevinden. De mening en ervaring over
wateroverlast op de Wibautstraat van deze mensen is erg belangrijk voor dit onderzoek. Met
behulp van een enquête wordt dit in kaart gebracht.
De enquête is gericht op wateroverlast en klimaatbestendige maatregelen. Er is bewust voor
gekozen om in de enquête alleen wateroverlast mee te nemen. Hittestress kan veel
moeilijker worden geanalyseerd. Bij hittestress gaat het veel meer om hoe de mensen zich
ergens voelen. Bij wateroverlast gaat het meer om wat de mensen zien. Dit is minder
subjectief en beter te analyseren. Hierdoor wordt alleen wateroverlast meegenomen in de
enquête. Het doel van de enquête is om inzicht te krijgen in de ervaring van de mensen met
wateroverlast en hun mening over klimaatbestendige maatregelen. De resultaten en
uitslagen van het onderzoek kunnen meegenomen worden in het klimaatbestendig ontwerp.

Conclusie enquête
Aan de hand van de uitslagen van de enquête is er te concluderen dat de mensen in de
Wibautstraat hebben meegemaakt dat de straat afgelopen jaar volledig onder water heeft
gestaan. Daarnaast ervaren de mensen deze situatie als wateroverlast en vinden dat deze
situatie eigenlijk nooit voor mag komen. Ook vinden ze dat water op de stoep onder
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wateroverlast valt. In het afgelopen jaar is deze situatie maandelijks voorgekomen. De
mensen vinden ondanks dat ze deze situatie als wateroverlast zien, dit jaarlijks of
maandelijks voor mag komen. Wat ook regelmatig is ervaren in het afgelopen jaar zijn grote
plassen op straat en dat de zijkant van de straat onder water komt te staan. De mensen zien
deze situaties niet zo snel als wateroverlast. Deze situaties kwamen het afgelopen jaar
maandelijks voor. De respondenten vinden het acceptabel als deze situatie maandelijks of
jaarlijks voor komt in het gebied.
In het projectgebied moeten er zodanig maatregelen genomen worden om te voorkomen dat
de straten volledig onder water komen te staan. Ook moet voorkomen worden dat er water
op de stoepen komt te staan of daar blijft liggen. Wat extra kan worden meegenomen in het
ontwerp is het voorkomen van grote waterplassen op straat en dat de zijkant van de straat
onder water komt te staan. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat veel mensen bereid
zijn om zelf maatregelen toe te gaan passen.
Een uitgebreide analyse met een uitleg en beschrijving van de enquête is te vinden in Bijlage
2. De vragen welke zijn gesteld in de enquête zijn te vinden in Bijlage 3 en er is ook een
overzicht van de antwoorden in de vorm van diagrammen en tabellen in Bijlage 4 te vinden.

2.4 Conclusie probleemanalyse
Aan de hand van de gebiedsanalyse, de klimaatstresstesten en het veldonderzoek kan de
probleemanalyse worden opgesteld. Deze analyse stelt de wateroverlast en hittestress
locaties vast.
Uit de scenario’s van het KNMI blijkt dat in heel Nederland de neerslaghoeveelheid in de
toekomst toe zal nemen. Er zullen steeds vaker korte intensieve buien vallen. Uit simulaties
met een bui van 70 mm in twee uur komt een deel van de Wibautstraat en de Ruyschstraat
als eerste onder water te staan. Maar ook in andere straten blijft al een beetje water op straat
liggen. De locaties waar het water blijft staan volgens de klimaatstresstesten zijn de straten
welke het laagst gelegen zijn. Het water wat valt op hogere plekken aan de Wibautstraat
stroomt af naar de lagergelegen gebieden van de Wibautstraat. De Wibautstraat staat in
verbinding met de Ruyschstraat welke iets lager ligt. Het water kan hier dan gemakkelijk naar
toe stromen. Het water dat naar de lagergelegen gebieden stroomt wordt daar afgevoerd via
het riool.
In het projectgebied ligt een gemengd rioolstelsel. Wanneer er een korte intensieve bui valt
kan het riool 20 mm in één uur afvoeren. Wanneer er meer neerslag valt is de
afvoercapaciteit van het riool te klein. Het water zou dan geborgen moeten worden of in de
grond moeten infiltreren. De straten in het projectgebied zijn allemaal verhard waardoor het
overige water op de straten blijft liggen en niet of heel moeilijk kan infiltreren. In het gebied is
wel groen aanwezig. Er zijn bomen en stukken grond en gras. Toch kan het water niet naar
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al deze gebieden afwateren. Bij sommige stukken groen zijn stoepranden aanwezig welke
het water tegenhouden. In de Wibautstraat liggen de groenstroken ca 50 cm hoger dan de
weg (Figuur 29). Door alle aspecten samen blijft er dus water op de straten liggen na een bui
van 70 mm in twee uur.
Dit zorgt voor wateroverlast op straat. De mensen die gebruik maken van de fietspaden en
de stoep krijgen dan natte voeten zoals is gebleken uit het veldonderzoek. De respondenten
van de enquêtes geven ook aan dat de Wibautstraat in het afgelopen jaar volledig onder
water heeft gestaan. Ook hebben ze last gehad van water op de stoep. Deze twee situaties
zien de mensen als wateroverlast en komen vaker voor dan ze acceptabel vinden.

Figuur 29. Verhoogd groen van de middenberm in het plangebied

De volgende locaties zijn geconstateerd als wateroverlastlocaties: de Ruyschstraat en de
Wibautstraat (Figuur 30). Voor de Ruyschstraat wordt ook een advies gegeven waarin wordt
toegelicht welke klimaatadaptatiemaatregelen toepasbaar zijn in deze straat. De
Ruyschstraat wordt meegenomen omdat de gemeente Amsterdam deze straat al als
knelpunt van wateroverlast benoemd heeft. Ze hebben ook aangegeven dat deze straat
urgent aangepast moet worden. Voor de Ruyschstraat worden geen berekeningen gemaakt
omdat er geen exacte gegevens van deze straat aanwezig zijn, daarnaast ligt de focus
voornamelijk op de Wibautstraat en zijn de maatregelen (welke later in dit rapport worden
benoemd) voor de Ruyschstraat een extra onderdeel.
Bij de klimaatstresstesten is niet alleen naar wateroverlast gekeken maar ook hittestress is
een belangrijk onderdeel. In heel Nederland zullen de temperaturen gaan stijgen. Deze
stijgende temperaturen kunnen overdag maar ook in de nachten zorgen voor hittestress. Dit
kan gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen.
Uit de klimaatstresstesten kwamen een aantal straten naar voren waar een grote kans is op
hittestress. Vooral in de Ruyschstraat en in een gedeelte van de Wibautstraat is dit het geval.
In deze straten is er weinig of geen groen aanwezig en loopt de gevoelstemperatuur op een
zomerse dag erg op. Het groen en de bomen zorgen voor verkoeling en schaduw in een
gebied. Zonder groen zal de aanwezige verharding sneller opwarmen en zal het de warmte
uitstralen. Daarnaast heeft de bebouwing ook invloed op de gevoelstemperatuur. De
gebouwen zijn hoog en staan in de Ruyschstraat dicht op elkaar, waardoor de warmte veel
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langer tussen de gebouwen blijft inhangen en de gevoelstemperatuur stijgt. De hoge
gebouwen zorgen voor een afname van de windsnelheid waardoor er minder koude lucht
wordt aangevoerd en minder warme lucht wordt afgevoerd. Al deze verschillende aspecten
kunnen zorgen voor hittestress.
De volgende locaties zijn geconstateerd als locaties waar hittestress kan optreden: de
Ruyschstraat en de Wibautstraat (Figuur 30). In dit geval wordt voor de Ruyschstraat een
advies gegeven waarin wordt toegelicht welke klimaatadaptatiemaatregelen toepasbaar zijn
in deze straat, omdat de kans op hittestress hier het grootst is. Voor de Ruyschstraat zijn
geen berekeningen gemaakt.

Figuur 30. Knelpunten in het plangebied (Achtergrond: Kadaster Nederland, 2020)

Het klimaatbestendig ontwerp presenteert de oplossingen voor bovenstaande problemen. De
oplossingen zullen ook bestand zijn tegen de mogelijke veranderingen van het toekomstige
klimaat.
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3. Programma van eisen
Dit hoofdstuk benoemd de eisen waar het klimaatbestendige ontwerp aan zal moeten
voldoen. De eisen worden onderverdeeld in eisen voor neerslag, hitte, de maatregelen en
het ontwerp. Onder elk kopje staan de eisen gerangschikt van belangrijk naar steeds minder
belangrijk.
Neerslag (Evelien van Assenbergh, 2016):
•

Er moet een T=200 bui van 70 mm per uur verwerkt kunnen worden zonder schade
aan huizen en vitale infrastructuur.

•

20 mm neerslag per uur moet door het riool afgevoerd kunnen worden.

•

Minimaal 50 mm neerslag per uur moet tijdelijk geborgen kunnen worden of infiltreren
in openbare en private ruimte waarbij de voorzieningen binnen 24 uur weer geledigd
moeten zijn (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 2015).

•

Hemelwater dat tijdelijk op maaiveld geborgen wordt in de openbare ruimte mag niet
woningen en gebouwen instromen.

•

De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van hemelwater op
eigen terrein en dak.

•

Hemelwater wordt zoveel mogelijk verwerkt daar waar het valt.

•

Verontreinigd hemelwater zoveel mogelijk gescheiden houden van het overige
hemelwater.

•

Gebruik van hemelwater heeft de voorkeur boven direct lozen.

Hitte (Kluck, et al., 2020):
•

Er moet tenminste 40% schaduw aanwezig zijn bij de hoogste zonnestand op
verblijfsplekken.

•

De afstand van een woning naar een schaduwrijke plek mag niet meer dan 300 meter
zijn.

Maatregelen (Schouten, 2018):
•

Nieuw aan te leggen groen moet ook tijdelijk water kunnen bergen.

•

Waar mogelijk moeten parkeerplaatsen bijdragen aan tijdelijke waterberging

•

Groenvoorzieningen worden bij herinrichting beplant met planten die goed bestand
zijn tegen bovengemiddeld/ veel water en moeten tegen droogte kunnen.

Klimaatbestendig ontwerp:
•

De klimaatadaptatiemaatregelen m.b.t. wateroverlast, waarbij water lokaal wordt
geborgen en maatregelen waarbij water infiltreert, worden toegepast.

•

Er worden alleen groene klimaatadaptatiemaatregelen m.b.t. hittestress toegepast.

•

De klimaatadaptatiemaatregelen zijn effectief. Het draagt niet alleen bij aan het
klimaatbestendig maken van de locatie maar ook aan een aantrekkelijkere en fijnere
omgeving (Schouten, 2018).
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•

Het klimaatbestendig ontwerp wordt gemaakt voor het volledige plangebied.

•

De klimaatadaptatiemaatregelen worden locatiegericht ontworpen binnen het
plangebied.
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4. Klimaatbestendig ontwerp
Dit hoofdstuk geeft weer hoe een klimaatbestendig ontwerp is gerealiseerd voor de
Wibautstraat ter hoogte van de HvA Amstelcampus. Dit ontwerp past verschillende
klimaatadaptatiemaatregelen toe om wateroverlast en hittestress te verminderen/voorkomen.
Om dit ontwerp te kunnen realiseren is er eerst met behulp van een multicriteria-analyse
geanalyseerd welke maatregelen het meest geschikt zijn om toe te passen in het
projectgebied. Vervolgens zijn er verschillende varianten ontworpen welke worden
onderbouwd met berekeningen. Als laatste stap wordt één variant verder ontworpen tot
definitief ontwerp.

4.1 Multicriteria-analyse
Deze paragraaf vergelijkt maatregelen, met behulp van een multicriteria-analyse, die
toegepast kunnen worden in het projectgebied. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in
maatregelen voor wateroverlast en hittestress, daarnaast is er een verschil in maatregelen
voor openbare en privaatruimte.
Hieronder een opsomming van de maatregelen welke toepasbaar zijn in het projectgebied:
Wateroverlast
•

Water lokaal bergen
o Waterplein
o Stedelijke waterlopen
o Holle weg
o Watervasthoudende plantenbakken
o Stedelijke infiltratiestrook
o Groene daken (privaat en ook toepasbaar tegen hittestress)
o Regenton (privaat)

•

Water laten infiltreren
o Groene pleinen/speelplaatsen (ook toepasbaar tegen hittestress)
o Groene parkeervakken (ook toepasbaar tegen hittestress)
o Half verharding
o Groene bermen (ook toepasbaar tegen hittestress)
o Geveltuin (privaat)
o Stedelijke infiltratiestrook

Hitte
•

Groenmaatregelen
o Stadsbomen
o Groene gevels (privaat)
o Groene pleinen/speelplaatsen (ook toepasbaar tegen wateroverlast)
o Groene parkeervakken (ook toepasbaar tegen wateroverlast)
o Groene bermen (ook toepasbaar tegen wateroverlast)
o Groene daken (privaat en ook toepasbaar tegen wateroverlast)
Alle klimaatadaptatiemaatregelen zijn uitgebreid toegelicht in Bijlage 5.
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De bovengenoemde maatregelen worden met elkaar vergeleken in een multicriteria-analyse.
Door middel van deze analyse wordt er bekeken welke maatregelen het meest geschikt zijn
om in het plangebied toe te passen. Deze analyse beoordeelt de maatregelen op
verschillende factoren:
•

Waterbergingscapaciteit

•

Tegen gaan van hittestress

•

Hoeveelheid groen

•

Multifunctioneel ruimtegebruik

•

Onderhoud

•

Hoeveel klimaatproblemen zoals wateroverlast of hittestress worden verminderd en
werkt het mee aan mitigatie?

•

Biodiversiteit

Elke bovengenoemde factor heeft een bepaalde weging tussen 0,0 en 1,0 gekregen. Hoe
hoger de weging hoe belangrijker dit is voor het ontwerp. Bij het toedienen van een weging
aan een factor is rekening gehouden met de belangen van de factor. Deze komen onder
andere voort uit de eisen voor het ontwerp. De belangrijkste eisen krijgen een hogere weging
dan minder belangrijke eisen. Het doel van het ontwerp is om wateroverlast en hittestress te
verminderen. Deze krijgen de hoogste weging. Daarnaast vindt de Gemeente Amsterdam
het belangrijk dat er veel groen wordt toegepast waardoor ook deze factor nog hoog scoort.
Het groen wordt gevolgd door ruimtegebruik en onderhoud met een gemiddelde score. Het
aantal klimaatproblemen en de biodiversiteit worden als minst belangrijk ervaren en krijgen
een lagere score.
Daarnaast kunnen de verschillende maatregelen per factor een score krijgen tussen de 0 en
6. Bij het geven van de scores aan de maatregelen is de site van Amsterdam Rainproof
(Amsterdam Rainproof, 2020b) en de site van GroenBlauwe Netwerken (GroenBlauwe
Netwerken, 2020) gebruikt als indicatie. Wanneer een maatregel hoog scoort voldoet deze
goed aan de gegeven factor. De gegeven score wordt vervolgens vermenigvuldigd met de
weging waaruit een definitieve score komt. De definitieve scores worden per factor bij elkaar
opgeteld. Hoe hoger de totale score hoe beter de maatregel. In Bijlage 6 wordt per factor een
uitleg gegeven over de scoresystematiek.
Tabel 5 geeft de multicriteria-analyse van de klimaatadaptatiemaatregelen weer.
S = Gegeven score
D = Definitieve score
T = Totale score van de opsomming van definitieve scores
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Tabel 5. Multicriteria-analyse van de klimaatadaptatiemaatregelen

Water-

Hittestress

Groen

berging

Ruimte-

Onderhoud

gebruik
1,0

0,8

0,5

0,5

Klimaat-

Bio-

problemen

diversiteit

0,4

0,3

Weging

1,0

Maatregel:

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

T

1. Waterplein

6

6

2

2

2

1,6

6

3

2

1

1

0,4

2

0,6

14,6

2. Stedelijke waterloop

4

4

2

2

2

1,6

2

1

4

2

1

0,4

2

0,6

11,6

3. Holle weg

4

4

0

0

0

0

4

2

6

3

1

0,4

0

0

9,4

4. Watervasthoudende

4

4

2

2

3

2,4

3

1,5

6

3

1

0,4

2

0,6

13,9

5

5

3

3

5

4

4

2

5

2,5

1

0,4

4

1,2

18,1

6. Groen plein/speelplaats

5

5

5

5

5

4

6

3

4

2

2

0,8

5

1,5

21,3

7. Groene parkeervakken

4

4

3

3

4

3,2

4

2

6

3

2

0,8

2

0,6

16,6

8. Half verharding

4

4

2

2

1

0,8

3

1,5

5

2,5

1

0,4

2

0,6

11,8

9. Groene bermen

4

4

4

4

4

3,2

4

2

6

3

2

0,8

5

1,5

18,5

10. Stadsbomen

2

2

5

5

4

3,2

4

2

4

2

1

0,4

4

1,2

15,8

11. Groen dak (privaat)

4

4

4

4

4

3,2

3

1,5

6

3

3

1,2

4

1,2

18,1

12. Regenton (privaat)

2

2

0

0

0

0

2

1

6

3

1

0,4

0

0

6,4

13. Geveltuin (privaat)

2

2

2

2

3

2,4

1

0,5

5

2,5

1

0,4

3

0,9

10,7

14. Groene gevels (privaat)

2

2

6

6

5

4

2

1

4

2

2

0,8

5

1,5

17,3

plantenbak
5. Stedelijke
infiltratiestrook

Uit de multicriteria-analyse komt naar voren dat groene pleinen/speelplaatsen de beste score
hebben. Deze maatregel zorgt ervoor dat wateroverlast en hittestress verminderen. Voor
beide factoren scoort deze maatregel een vijf. Daarnaast heeft deze maatregel veel groen en
zorgt daardoor ook voor meer biodiversiteit in de stad. Groene pleinen/speelplaatsen zijn niet
alleen groen maar hebben ook meerder functies. Het plein kan gebruikt worden voor mensen
die er uitrusten maar kan ook gebruikt worden door kinderen die spelen in een groene
omgeving. Het groen verdampt water en geeft schaduw waardoor de hittestress wordt
verminderd en zorgt ervoor dat water kan infiltreren.
Na groene pleinen/speelplaatsen volgt de groene berm als beste resultaat. De groene berm
verminderd wateroverlast en hittestress en scoort op beide factoren een vier. De groene
berm is minder multifunctioneel in de ruimte dan pleinen en scoort daarom lager op deze
factor. Daarentegen scoort de groene berm hoger in het onderhoud omdat dit minder tijd kost
dan bij een plein. Een groene berm zorgt voor veel biodiversiteit en scoort hierop anderhalve
punt.
De stedelijke infiltratiestrook komt op nummer drie te staan van de multicriteria-analyse.
Deze maatregel is alleen geschikt voor het verminderen van wateroverlast en scoort hier een
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vijf op. De planten zorgen wel voor verdamping maar creëren weinig schaduw waardoor ze
een drie scoren op het verminderen van hittestress. Ondanks dat er geen hoge vegetatie is
scoort de infiltratiestrook vier punten op de hoeveelheid groen en ook nog relatief hoge
punten bij het ruimtelijke gebruik. Daarnaast zorgt de stedelijke infiltratiestrook voor veel
biodiversiteit door de verschillende soorten planten en bloemen waardoor het vier punten op
de biodiversiteit scoort.
Als er naar de maatregelen gekeken wordt welke de bewoners zelf kunnen toepassen scoort
een groen dak het hoogste. Een groen dak is goed voor het verminderen van wateroverlast
maar ook voor het verminderen van hittestress en scoort op beide factoren vier punten. Ook
de hoeveelheid groen en het onderhoud van deze maatregel scoren hoge punten. Daarnaast
zorgt een groen dak voor meer biodiversiteit in de stad.
Uit de multicriteria-analyse komt een top drie naar voren. Tijdens het ontwerpen van het
klimaatbestendig ontwerp wordt als eerst naar deze drie maatregelen gekeken en waar deze
gerealiseerd kunnen worden in de Wibautstraat. Daarna wordt naar de overige maatregelen
gekeken. Het uitgangspunt is dus om de top drie het meeste in het ontwerp te gaan
realiseren.

4.2 Ontwerp varianten
Deze paragraaf licht twee klimaatbestendige ontwerp varianten met verschillende
klimaatadaptatiemaatregelen toe. Klimaatbestendige maatregelen kunnen worden
onderverdeeld in maatregelen voor openbare ruimte en voor privaatruimte. In deze
ontwerpen is alleen rekening gehouden met de maatregelen in openbare ruimte, omdat er
niet vanuit gegaan kan worden dat de bewoners en bedrijven ook daadwerkelijk de
maatregelen aan gaan leggen en toe gaan passen. Door de openbare maatregelen toe te
passen in het gebied moet een bui van 70 mm per uur verwerkt kunnen worden. Aan de
hand van berekeningen wordt bekeken of de varianten aan deze eis voldoen.
Voordat begonnen is met het ontwerpen van de varianten is bekeken welke maatregelen het
beste uit de multicriteria-analyse zijn gekomen. Het doel is om deze maatregelen toe te gaan
passen in het ontwerp. Na veel verschillende mogelijkheden te hebben geanalyseerd zijn er
twee varianten gerealiseerd. Beide varianten hebben gemeenschappelijke maatregelen op
dezelfde locaties maar er zijn ook twee grote verschillen. Eerst worden de verschillen in de
varianten toegelicht.
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Het straatprofiel van de Wibautstraat ziet er in grote lijnen hetzelfde uit. Deze wordt
weergegeven in Figuur 31.

Figuur 31. Straatprofiel Wibautstraat

Middenberm
De middenberm is in de huidige situatie een groene middenberm van gras en bomen. Deze
middenberm ligt een halve meter hoger dan de rijbanen. De rijbanen kunnen daardoor niet
afwateren naar de middenberm. Voor de middenberm zijn twee varianten ontworpen. In
beide varianten wordt de middenberm lager aangelegd dan de rijbanen waardoor deze
kunnen afwateren op de middenberm. In beide varianten komt er een opstaande rand aan de
kant van de weg. In de randen komen sleuven te liggen waar het water doorheen kan
stromen naar de middenberm toe.
Variant 1
In variant 1 wordt een groene middenberm aangelegd. In deze berm komen bomen, struiken,
planten en gras te liggen. Deze berm verminderd de wateroverlast en hittestress.
Variant 2
In variant 2 wordt de middenberm een stedelijke infiltratiestrook. Deze stedelijke
infiltratiestrook kan water tijdelijk bergen om het vervolgens langzaam in de grond te
infiltreren. De infiltratiestrook wordt gevuld met lage vegetatie. De zijkant van de
infiltratiestrook is van beton en deze lopen tot dieper in de grond. De grond van de
infiltratiestrook ligt lager dan de weg. Hierdoor kan bovenop nog extra water geborgen
worden. Deze maatregel verminderd alleen wateroverlast.

Voetbalveld en omgeving
In het projectgebied ligt aan een zijde van het plangebied een voetbalveld. Hieromheen
staan verschillende bankjes, parkeerplaatsen en een stukje groen met bomen. Alles bij
elkaar is dit een groot oppervlak met veel mogelijkheden tot vergroening. Dit terrein heeft ook
twee varianten. In beide varianten komen 16 groene parkeerplaatsen met waterdoorlatende
verharding. Dit zijn betonnen tegels met daarin gaten, waarin gras groeit. Hier kan het
hemelwater dan in de grond infiltreren. Deze tegels verminderen de wateroverlast en ook de
hittestress. De tegels warmen minder snel op.
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Variant 1
In variant 1 wordt het grote terrein een groen plein/speelplaats. Deze maatregel kwam ook
als nummer één uit de multicriteria-analyse. Dit groene plein kan multifunctioneel worden
gebruikt. Het plein is voornamelijk groen waaronder bomen, struiken, gras, bloemen en
planten vallen. Door dit groene plein heen wordt een half verhard wandelpad, bankjes, een
onverharde speeltuin/speelplaats en een onverhard voetbalveld aangelegd. Het gehele
groene terrein ligt lager dan het naastgelegen fietspad en lager dan de stoep langs de
gebouwen zodat het water hier gemakkelijk naartoe kan afstromen. Het groene
plein/speelplaats helpt de wateroverlast en hittestress te verminderen.
Variant 2
In variant 2 wordt het terrein grotendeels een groot waterplein. Dit waterplein kan op
verschillende niveaus verlaagd worden aangelegd. Het waterplein zelf is aan de onderkant
volledig waterdicht waardoor er geen grondwater het plein in kan stromen. Het water dat
wordt opgevangen in het waterplein wordt vervolgens langzaam afgevoerd richting het riool.
Gebouwen en straten kunnen aan het waterplein gekoppeld worden zodat deze oppervlaktes
hierop direct kunnen afwateren. Tussen het waterplein door en om het plein heen wordt
groen toegepast in de vorm van bomen en struiken. Het plein heeft wel veel verharding en is
daarom voornamelijk gericht op het verminderen van wateroverlast. De pleinen kunnen
ingericht worden om te sporten (voetbal/basketbal) of om er te verblijven. Hier kunnen
verschillende functies aan gekoppeld worden.
Variant 1 is weergegeven in Figuur 32 en variant 2 in Figuur 33. Beide variante zijn vergroot
te vinden in Bijlage 7 en 8.

Figuur 32. Bovenaanzichten van klimaatbestendig ontwerp variant 1 in de Wibautstraat
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Figuur 33. Bovenaanzichten van klimaatbestendig ontwerp variant 2 in de Wibautstraat

Hieronder worden de gemeenschappelijke maatregelen toegelicht.

Bomen
In veel maatregelen worden bomen toegevoegd aan het klimaatbestendige ontwerp. Deze
bomen zijn tussen de 12 en 20 meter hoog en hebben een kroonbreedte tussen de 10 en 15
meter. De kroon van de bomen komt boven de weg uit, daarom moeten de boomkronen
minimaal 6 meter boven de grond uitkomen zodat er vrachtwagens onderdoor kunnen rijden.
De bomen kunnen groot geplant worden of aan het begin vaak gesnoeid worden zodat deze
niet boven de weg uit komt. Het advies is om bomen te kiezen die een dichte kroon hebben
en bladverliezend zijn. Hierdoor creëren de bomen in de zomer veel schaduw waardoor de
gevoelstemperatuur afneemt en in de winter de zon juist wel toegelaten wordt tot het
oppervlak.

Stoep
In de Wibautstraat zijn op plekken waar de stoep breed genoeg is watervasthoudende
plantenbakken aangelegd. Deze bakken worden aan de rand van de stoep en naast het
fietspad geplaatst waardoor de stoep zo breed mogelijk blijft zodat deze nog goed te
gebruiken is. De plantenbakken worden aangesloten op het riool. In de huidige situatie liggen
putten aan de rand van het fietspad waarvan de leidingen hergebruikt kunnen worden voor
de plantenbakken. De watervasthoudende plantenbak wordt gemaakt van beton en is aan de
onderkant gesloten. De randen van de plantenbak steken aan de stoep kant verder omhoog
dan aan de kant van het fietspad. Aan de betonnen rand bij de stoep kunnen bankjes worden
geplaatst waarop mensen kunnen zitten (Figuur 34). De aarde in de plantenbak begint een
halve meter onder maaiveld en is 1 meter diep. In deze maatregel kan water worden
geborgen. Komt het hemelwater te hoog dan kan het via een overstort worden afgevoerd

49

Klimaatadaptatiemaatregelen bij de HvA Amstelcampus

•••
naar het riool toe. Deze maatregel is voornamelijk bestemd tegen wateroverlast. Daarnaast
zorgen de plantenbakken voor een groenere omgeving en een mooier straatbeeld.

Figuur 34. Watervasthoudende plantenbak met een bankje aan de zijkant

Fietspad
In Amsterdam worden de fietspaden intensief gebruikt. Daarom is het van belang dat de
werking en functie van het fietspad hetzelfde blijven als in de huidige situatie. De beste
maatregel voor het fietspad is om waterdoorlatend asfalt aan te leggen. Het hemelwater dat
valt, kan dan via de poriën in het asfalt in de bodem infiltreren. Hierdoor blijven er geen
plassen op straat staan en wordt het water niet afgevoerd naar het riool. Door het asfalt
blijven de werking en functie van het fietspad optimaal. Deze maatregel is alleen bestemd
tegen wateroverlast.

Zijberm
De zijbermen op de Wibautstraat krijgen een grote verandering. In de huidige situatie is de
zijberm volledig verhard en staan er een aantal kleine bomen. Op een aantal van deze
bermen zijn ook parkeervakken aanwezig voor vrachtwagens die daar kunnen laden en
lossen en voor auto’s van invaliden. In de twee varianten worden de zijbermen onverhard. Er
wordt een groene zijberm van gemaakt. In deze berm staat veel vegetatie, staan grote
bomen en ligt gras. Ook worden er plekken gecreëerd waar onder andere studenten hun
fiets kunnen parkeren. Aan de rand van de zijberm komen opsluitbanden. In deze
opsluitbanden komen sleuven waar het water doorheen kan stromen. De grond van de
zijberm ligt iets lager dan het fietspad zodat het hemelwater gemakkelijk af kan stromen naar
de berm toe om daar vervolgens te infiltreren.
De groene zijbermen dragen bij aan het verminderen van wateroverlast maar helpen ook
tegen hittestress door het vele groen en de schaduw van de bomen. De verharde
parkeerplaatsen worden vervangen door groene parkeerplaatsen. Dit zijn betonnen tegels
met daarin gaten, waarin gras groeit. Hier kan het hemelwater dan in de grond infiltreren.
Deze tegels verminderen de wateroverlast en ook de hittestress. De tegels warmen minder
snel op.
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Rijbaan
De rijbanen in de Wibautstraat veranderen niet. Deze wegen blijven van asfalt. De rijbanen
worden wel zo aangelegd dat deze afwateren naar de middenberm toe. Dit geldt voor beide
zijden van de middenberm.

4.2.1 Berekeningen varianten
Beide varianten zijn ontworpen en worden onderbouwd met berekeningen om te kijken of ze
aan de eisen voldoen. Zo moet het gebied een bui van 70 mm in een uur kunnen verwerken
en moet er minimaal 40% schaduw aanwezig zijn bij de hoogste zonnestand op
verblijfsplekken. Daarnaast worden de varianten met de huidige situatie en de varianten met
elkaar vergeleken.
Bij de berekeningen is het belangrijk om de oppervlaktes van alle afzonderlijke onderdelen te
weten. Zo zijn er bijvoorbeeld twaalf gebouwen waarbij elk gebouw een nummer heeft
gekregen waar een oppervlakte aan gekoppeld is. Deze oppervlaktes zijn berekend in een
autocad bestand en zijn in Bijlage 9 te zien.
De gebouwen in het plangebied hebben het grootste aantal vierkante meters aan oppervlak
gevolgd door de wegen. De aangelegde plantenbakken hebben de kleinste oppervlaktes.
Het gehele plangebied heeft een oppervlakte van 39.752 m². Nadat alle oppervlaktes bekend
zijn per onderdeel is het hele plangebied onderverdeeld in negen gebieden. Deze gebieden
zijn weergegeven Figuur 35 en vergroot weergegeven in Bijlage 10.

Figuur 35. Het plangebied onderverdeelt in negen gebieden
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Wateroverlast
Om te berekenen of de huidige situatie en beide varianten een bui van 70 mm per uur
kunnen verwerken moet de berging worden berekend. Hiervoor is de noodzakelijke- en
beschikbare berging berekend.
De noodzakelijke berging wordt op de volgende manier berekend:
Noodzakelijke berging [m³] = maatgevende bui [m/uur] x afvoerend oppervlak [m²]
De maatgevende bui is T=200 = 70 mm/uur = 0,07 m/uur. Hier wordt de afvoer naar het riool
(20 mm/uur) van afgetrokken. Daardoor houden we een maatgevende bui van 50 mm in uur
over. Wanneer het hemelwater op het verharde oppervlak valt wordt het water afgevoerd
naar de klimaatadaptatiemaatregelen. Onder afvoerend oppervlak wordt het verharde
oppervlak plus het oppervlak van de klimaatadaptatiemaatregelen verstaan. Het afvoerende
oppervlak wordt per gebied berekend met de oppervlaktes van verschillende onderdelen die
bij elkaar opgeteld worden.
Nadat de noodzakelijke berging bekend is moet ook de beschikbare berging berekend
worden. De beschikbare berging is de berging die wordt gecreëerd door
klimaatadaptatiemaatregelen. De beschikbare berging wordt op de volgende manier
berekend:
Beschikbare berging [m³] = oppervlakte klimaatadaptatiemaatregelen [m²] x maximaal
mogelijke stijging van grondwater [m] x bergingscoëfficiënt [-]
Zoals in de gebiedsanalyse is aangegeven wordt de ontwateringsdiepte van 0,84 meter
gebruikt. Ook wordt gesteld dat de grondwaterstand tot 0,3 meter onder maaiveld mag
komen. Dit betekent dat de grondwaterstand maximaal 0,54 meter mag stijgen. Daarnaast is
de bodem van zand en worden alleen de poriën gevuld met water. De bergingscoëfficiënt
van matig grof zand is 0,35 (Grondwaterformules, 2020a). Deze waarde kan voor de grond in
het projectgebied variëren, dit getal is een vuistregel. Vervolgens wordt de maximale stijging
vermenigvuldigd met de bergingscoëfficiënt en dit wordt vermenigvuldigd met de oppervlakte
van de klimaatadaptatiemaatregelen waardoor de beschikbare berging is berekend.
Voor de laatste stap om erachter te komen of de bui van 50 mm/uur door beide varianten
verwerkt kan worden is de volgende formule gebruikt:
Overcapaciteit = Beschikbare berging [m³] – Noodzakelijke berging [m³]
Is de uitkomst van deze berekening negatief dan kan de bui van 50 mm/uur niet volledig door
de klimaatadaptatiemaatregelen worden opgevangen.
Voordat de uitkomsten van de varianten geanalyseerd worden is met de bovenstaande
stappen ook de berging in de huidige situatie berekend. De uitkomst van de huidige situatie
is in Tabel 6 weergegeven. Er zijn in deze situatie geen klimaatadaptatiemaatregelen
aanwezig, hiervoor is in de berekeningen het oppervlak van bestaand groen gebruikt.
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Tabel 6. Uitkomsten van berekeningen voor overcapaciteit per gebied met bestaand groen in de Wibautstraat

Gebied

Afvoerend
oppervlak

Totale
noodzakelijke

[m²]

berging [m³]

Beschikbare
berging [m³]

Daadwerkelijke
berging van

Overcapaciteit
[m³]

bestaand groen
[m³]

1

5750,3

287,52

0

-287,52

2

3875

193,75

210,55

3

5964,3

298,22

0

-298,22

4

4290,3

214,52

0

-214,52

5

2959

147,95

157,44

41,65

-106,3

6

5727,3

286,37

45,74

12,10

-274,27

7

3785,3

187,92

0

8

3252

162,60

151,01

9

4175,3

208,77

0

Totaal:

1987,60

564,73

55,70

-138,05

-187,92
39,95

-122,65
-208,77

149,40

-1838,2

Wanneer de maatgevende bui (50 mm/uur) in de huidige situatie valt kunnen de groene
zones deze hoeveelheid water niet bergen. Hierdoor komt in elk gebied water op straat te
staan die voor overlast kan zorgen. De groene zones in het plangebied zijn verhoogd
aangelegd waardoor deze alleen het water bergen wat op de groene zones zelf valt. Het
water van het omliggende gebied kan niet afstromen naar deze zones toe. In totaal komt het
plangebied in de huidige situatie 1.838,2 m³ (een bui van 46 mm/uur) aan berging tekort wat
betekend dat het plangebied een bui van 70 mm/uur niet volledig kan verwerken. De
berekeningen zijn uitgebreider in Bijlage 11 te vinden.
De uitkomsten van de berekeningen voor de varianten zijn in Tabel 7 weergegeven.
Tabel 7. Uitkomsten van berekeningen voor overcapaciteit per gebied met klimaatadaptatiemaatregelen in de
Wibautstraat

Gebied

Afvoerend
oppervlak [m²]

Noodzakelijke
berging [m³]

Beschikbare berging
[m³]

Overcapaciteit [m³]

Variant 1

Variant 2

Variant 1

Variant 2

1

5750,3

287,52

208,99

208,99

-78,53

-78,53

2

3875

193,75

210,55

544,75

16,80

351,00

3

5964,3

298,22

173,88

173,88

-124,34

-124,34

4

4290,3

214,52

179,56

179,56

-34,96

-34,96

5

2959

147,95

157,44

407,34

9,49

259,39

6

5727,3

286,37

684,09

2306,09

397,72

2019,72

7

3785,3

187,92

157,50

157,50

-30,42

-30,42

8

3252

162,6

151,01

390,71

-11,59

228,11

9

4175,3

208,77

159,15

159,15

-49,62

-49,62

Totaal:

94,55

2540,36
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Na het uitvoeren van deze berekening kan worden geconcludeerd dat in beide varianten een
aantal gebieden niet de volledige maatgevende bui kunnen verwerken. Dit zijn voornamelijk
de gebieden waar de gebouwen op afwateren. Deze hebben een groter afvoerend oppervlak
en moeten meer water kunnen bergen. Als de totale overcapaciteit wordt bekeken houden
beide varianten nog ruimte over om water te bergen. Hierin is wel een aanzienlijk verschil
tussen beide varianten. Variant 2 kan veel meer water bergen dan variant 1, dit komt doordat
variant 2 een groot waterplein heeft waar in totaal 2.019,72 m³ aan hemelwater geborgen
kan worden.
Het groene plein/speelplaats in variant 1 en het waterplein in variant 2 kunnen beide het
meeste water bergen. Deze maatregelen liggen op de laagste locatie van de Wibautstraat.
Het water dat op straat blijft staan, in de gebieden die de bui niet volledig kunnen verwerken,
kan bovengronds worden afgevoerd naar bijvoorbeeld het groene plein/speelplaats of het
waterplein waar extra water geborgen kan worden. Daarnaast zijn plassen water op straat na
een heftige bui acceptabel.
Wanneer beide varianten worden vergeleken met de huidige situatie is het een aanzienlijke
verbetering voor het hele gebied. Waar de huidige situatie in totaal veel berging tekortkomt
hebben beide varianten in totaal extra berging over.
Aan de hand van bovenstaande gegevens kunnen we concluderen dat variant 2 meer water
kan bergen dan variant 1 waardoor deze variant beter geschikt is om wateroverlast te
verminderen/voorkomen. De berekeningen zijn uitgebreider te vinden in Bijlage 12.

Hitte
Zoals in Figuur 32 en Figuur 33 is te zien zijn er in variant 2 minder bomen aanwezig dan in
variant 1. Vooral schaduw en verdamping zorgen voor minder hittestress. Deze worden
gecreëerd door groen. Voornamelijk bomen zorgen voor schaduw en is een van de
belangrijkste maatregelen tegen hittestress. Bomen worden wel geplaats in een groene
middenberm maar niet in een stedelijke infiltratiestrook. Dit geld ook voor het waterplein in
variant 2. Een waterplein is grotendeels verhard waardoor er minder groen en bomen
geplaats worden dan bij een groen plein/speelplaats welke in variant 1 aanwezig is. We
kunnen, aan de hand van het aantal bomen en het extra groen van een groen
plein/speelplaats wat een waterplein niet heeft, concluderen dat variant 1 beter is om
hittestress tegen te gaan dan variant 2.
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4.3 Definitief ontwerp
Deze paragraaf licht het definitieve klimaatbestendige ontwerp toe en wordt onderbouwt met
berekeningen.
Allereerst is het van belang om het hemelwater af te koppelen van de riolering, zodat het
gemengde rioolstelsel veel minder belast wordt. Hierdoor wordt het water dat op de daken
van gebouwen valt bovengronds afgevoerd naar onverharde stukken grond om daar
vervolgens in de bodem te infiltreren.
Het definitieve ontwerp is een combinatie van variant 1 en 2. Uit de berekeningen van de
varianten is naar voren gekomen dat variant 1 meer groen heeft waardoor ervoor gekozen is
om deze variant als basis te nemen. Daarnaast is gebleken uit variant 2 dat een waterplein
heel veel water kan bergen en daarom is deze op kleinere schaal toegepast. Bij dit ontwerp
is alleen gekeken naar maatregelen in de openbare ruimte, omdat er niet vanuit gegaan kan
worden dat alle bewoners en bedrijven ook daadwerkelijk privaat maatregelen gaan
toepassen. Wel wordt toegelicht welke klimaatadaptatiemaatregelen bewoners kunnen
toepassen. Het gehele gebied moet een bui van 70 mm/uur kunnen verwerken waarvan 20
mm/uur wordt afgevoerd door het riool.
Hieronder zijn de verschillende onderdelen van de Wibautstraat opgenoemd en de
bijbehorende klimaatadaptatiemaatregelen die hier worden toegepast.
•

Stoep: op de stoep komen watervasthoudende plantenbakken te staan.

•

Fietspad: het fietspad wordt aangelegd met waterdoorlatend asfalt.

•

Zijberm: de zijbermen worden groene bermen.

•

Parkeerplaatsen: de parkeerplaatsen worden groene parkeerplaatsen.

•

Rijbaan: de rijbanen blijven hetzelfde maar worden zo aangelegd dat ze afwateren
naar de middenberm.

•

Middenberm: de middenberm wordt een groene berm.

•

Voetbalveld en omgeving: dit wordt een groen plein/speelplaats met daarin een
waterplein in de vorm van een voetbalveld.
Hieronder worden de toegepaste openbare klimaatadaptatiemaatregelen toegelicht.

Watervasthoudende plantenbakken
De watervasthoudende plantenbakken worden gerealiseerd aan de zijkant van de stoep en
aan de rand van het fietspad (Figuur 36). Deze plantenbakken vangen hemelwater op en
wanneer de bak vol zit en geen water meer kan bergen wordt het water afgevoerd via een
overstort naar het riool. De plantenbakken worden afgesloten door betonnen randen met aan
de kant van de stoep sleuven waar het water doorheen kan stromen richting de grond. De
grond in de plantenbakken ligt lager dan het maaiveld zodat bovenop de aarde nog extra
bergruimte wordt gecreëerd.
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De bakken zijn 1,5 meter diep en variëren in oppervlaktes. De betonnen rand aan de kant
van de stoep wordt hoger aangelegd zodat er bankjes aan vast gemaakt kunnen worden.
Door deze bankjes worden de bakken multifunctioneel gebruikt. Er is gekozen voor
watervasthoudende plantenbakken omdat deze direct dicht bij bestaande riolering liggen
waar de bakken op aangesloten kunnen worden. Daarnaast hebben de planten een mooie
uitstraling en kunnen deze bakken goed gecombineerd worden met bankjes. Door deze
bakken aan te leggen kan de stoep afwateren naar deze plantenbakken waardoor er geen
plassen water meer op de stoep blijven staan. Hiermee wordt het, ook door de respondenten
van de enquête aangegeven, probleem opgelost.

Figuur 36. Schematische doorsnede van een watervasthoudende plantenbak (GroenBlauwe Netwerken, 2020)

Waterdoorlatend asfalt
De fietspaden in de Wibautstraat worden aangelegd met waterdoorlatend asfalt. Het
hemelwater kan door het open asfalt in de grond infiltreren. Doordat het water gemakkelijk
door het asfalt heen kan stromen ontstaan er geen plassen meer op het fietspad.
Waterdoorlatende asfalt kan met rood worden aangelegd waardoor het minder snel opwarmt
door de zon (Figuur 37). Het fietspad wordt aangelegd met waterdoorlatend asfalt zodat de
functie van het fietspad blijft voldoen. Het asfalt gaat lang mee en kan intensief worden
gebruikt zonder dat het snel slijt.

Figuur 37. Referentiebeeld van rood waterdoorlatend asfalt voor op het fietspad in het plangebied (Wall, 2008)
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Groene berm
Groene bermen worden in het plangebied op veel plaatsen toegepast waaronder in alle
zijbermen en in de middenbermen (Figuur 38). Deze groene bermen liggen een paar
centimeter lager dan de omliggende verharding waardoor het water gemakkelijk kan
afstromen en infiltreren in deze groene berm. De groene bermen worden gevuld met bomen,
struiken, bloemen, planten en gras. De bermen worden aan de randen afgesloten met
opsluitbanden waar sleuven in zitten waar het water doorheen kan stroming richting de berm.
De opsluitbanden worden geplaatst vanwege de veiligheid zodat auto’s niet gemakkelijk van
de ene kant van de berm naar de andere kant kunnen.
In de groene zijbermen worden ook plekken gecreëerd waar fietsen geparkeerd kunnen
worden. Er is voor de zij en middenberm gekozen om groene bermen aan te leggen omdat
deze maatregel wateroverlast en hittestress kan verminderen. Daarnaast heeft het vele
groen een mooie uitstraling en een positief effect op het welzijn van de mens. Door het asfalt
van de rijbanen zo aan te leggen dat het water afgevoerd wordt naar de middenberm, komt
de rijbaan niet meer onder water te staan en blijven er ook geen plassen aan de zijkant van
de weg staan. Het water kan direct worden geborgen en infiltreren in de groene middenberm.
Hiermee wordt ook het ervaren probleem van de respondenten van de enquête opgelost.

Figuur 38. Referentiebeeld van een groene middenberm met bomen voor in het plangebied (ED, 2010)

Groene parkeerplaatsen
Alle verharde parkeerplaatsen in de Wibautstraat worden vervangen door groene
parkeerplaatsen (Figuur 39). Dit zijn betonnen tegels met gaten waar gras in kan groeien.
Door de open tegels kan het hemelwater gemakkelijk in de grond infiltreren. Het gras zorgt
ervoor dat deze oppervlaktes nauwelijks opwarmen waardoor de hittestress wordt
verminderd. Er is voor groene parkeerplaatsen gekozen omdat deze een mooie uitstraling
hebben in de omgeving en omdat het hemelwater hier gemakkelijk doorheen kan stromen.
Daarnaast kunnen op de betontegels gemakkelijk auto’s parkeren zonder dat het verzakt.
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Figuur 39. Referentiebeeld van een groene parkeerplaatsen langs de weg voor in het plangebied (Tonn, 2020)

Groen plein/speelplaats in combinatie met een waterplein
Een groen plein/speelplaats wordt aangelegd in het gebied van het voetbalveld en omgeving.
Dit groene plein ligt iets lager dan de omgeving en wordt gevuld met bomen, struiken, gras,
bloemen, planten, bankjes, half verhard wandelpad en een onverharde speeltuin/speelplaats
(Figuur 40). Naast het vele groen wordt er ook een waterplein aangelegd in de vorm van een
verlaagd en verhard voetbalveld (Figuur 41). Dit voetbalveld is volledig waterdicht en wordt
1,5 meter diep aangelegd zodat het water kan bergen. Vervolgens wordt het hemelwater
langzaam afgevoerd richting het riool. Aan de zijkant van het voetbalveld komt over de
gehele lengte een trap waarop mensen kunne zitten en het voetbalveld kunnen betreden.
Door deze vele mogelijkheden kan het plein multifunctioneel gebruikt worden.
De verharde omgeving zoals gebouwen en straten kunnen afwateren naar dit groene plein
en het waterplein zodat het hemelwater hier kan infiltreren en geborgen kan worden. Voor
deze ruimte is gekozen voor een groen plein/speelplaats in combinatie met een waterplein
omdat bij deze maatregelen veel water geborgen kan worden en de hittestress wordt
verholpen. Om te voetballen is een verharde ondergrond een stuk beter dan gras. Het gras
wordt sneller kapotgelopen en zou daardoor sneller vervangen moeten worden, daarom is er
gekozen voor een waterplein in de vorm van een voetbalveld die intensief gebruikt kan
worden, meerdere functies heeft en langer mee gaat.

Figuur 40. Referentiebeeld van een groene speelplaats voor in het plangebied (Architectenweb, 2018)
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Figuur 41. Referentiebeeld van een waterplein voor in het plangebied (Bouwhuis, 2016)

Bomen
Bij de groene bermen en het groene plein/speelplaats met waterplein worden bomen
toegepast. In het ontwerp is de locatie van de bomen zorgvuldig gekozen zodat er veel
schaduw op verharde oppervlaktes valt. Door de vele schaduw neemt de
gevoelstemperatuur flink af waardoor de hittestress wordt verminderd. In het plangebied
worden bomen tussen de 12 en 20 meter hoog en met een kroonbreedte tussen de 10 en 15
meter toegepast. Bij het groene plein/speelplaats kunnen ook bomen worden toegepast die
lager zijn en een kleinere kroon hebben. De bomen hebben in dit ontwerp een dichte kroon
en zijn bladverliezend.
Figuur 42 laat het definitieve ontwerp in bovenaanzicht zien. Figuur 43 geeft twee
doorsnedes weer. Alle tekeningen zijn vergroot in Bijlage 13 te vinden. In de afbeeldingen is
de riolering weggelaten omdat de exacte locatie hiervan niet bekend is.

Figuur 42. Bovenaanzichten van definitief klimaatbestendig ontwerp in het plangebied bij de HvA Amstelcampus
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Figuur 43. Doorsnedes A en B van het definitieve klimaatbestendige ontwerp van het plangebied

Dit ontwerp is met deze klimaatadaptatiemaatregelen gerealiseerd omdat dit aan alle eisen
voldoet. Door de maatregelen op deze plekken toe te passen wordt de wateroverlast op
straat verminderd en zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast wordt er veel groen toegepast
in het gebied. Het groen zorgt voor veel verdamping waardoor de stadstemperatuur daalt. De
bomen geven veel schaduw wat de hittestress verminderd. Groen is niet alleen goed voor
het verminderen van wateroverlast en hittestress maar ook het aanzicht van groen helpt bij
een betere gezondheid en een hoger welzijn van de mens, draagt het bij aan een sociale
cohesie, de biodiversiteit neemt toe en worden de waarden van huizen en kantoren hoger.
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4.3.1 Berekening definitief ontwerp
Aan de hand van berekeningen kan nagegaan worden of het klimaatbestendige ontwerp aan
de eisen voldoet.
In de huidige situatie is er 2.988 m² aan onverhard oppervlak in het plangebied aanwezig en
dit wordt in de nieuwe situatie 10.775 m² aan onverhard oppervlak. Hier is wel 2.066 m² van
het waterdoorlatende asfalt van het fietspad in meegenomen. Als we alleen kijken naar het
aantal vierkante meters groen in het ontwerp is dit 8.709 m². Het groene onverharde
oppervlak is bijna 3 keer zoveel als in de huidige situatie. Doordat er meer groen in het
gebied is bijgekomen wordt het aantal vierkante meters verharde oppervlak verlaagd van
36.764 m² naar 28.977 m².
Zoals al eerder bij de berekeningen van de varianten is aangegeven is het gebied
onderverdeeld in 9 gebieden (Bijlage 10). Daarnaast zijn ook de oppervlaktes per onderdeel
verdeelt (Bijlage 9).

Wateroverlast
Om er zeker van te zijn dat het klimaatbestendige ontwerp een bui van 70 mm in een uur kan
verwerken worden er berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen worden op dezelfde
manier uitgevoerd als de berekeningen van de varianten. Bij de berekeningen is ervan
uitgegaan dat 20 mm/uur van de maatgevende bui wordt afgevoerd door het riool, waardoor
er nog 50 mm/uur verwerkt moet worden door de klimaatadaptatiemaatregelen.
Elk gebied heeft een afvoerend oppervlak wat bestaat uit het verharde oppervlak en de
oppervlaktes van de klimaatadaptatiemaatregelen. Het hemelwater dat op het verharde
oppervlak valt watert af naar de klimaatbestendige maatregelen. Bij het afvoerende
oppervlak is ervan uitgegaan dat de half verharding, de helft van de neerslag verwerkt en de
overige neerslag afvoert naar de groene naastgelegen berm. Deze verhouding is gekozen
omdat niet bekend is hoeveel water er daadwerkelijk door het asfalt op een fietspad verwerkt
kan worden (Bouwkroniek, 2018).
De verschillende soorten maatregelen verwerken het hemelwater elk op een andere manier.
Sommige maatregelen kunnen alleen water bergen en dan langzaam afvoeren richting het
riool, maar andere maatregelen kunnen water in de grond laten infiltreren en daarnaast ook
nog water bergen. Buiten deze maatregelen om zijn er ook maatregelen die alleen water in
de grond kunnen laten infiltreren. De beschikbare berging is voor elke maatregel apart
berekend en later is dit per gebied bij elkaar opgeteld.
Voor het definitieve ontwerp is de noodzakelijke berging, de beschikbare berging en
vervolgens de overcapaciteit berekend (Tabel 8). De uitgebreide berekeningen zijn in Bijlage
14 te vinden.
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Tabel 8. Gegevens voor de berekening van de overcapaciteit voor het definitieve ontwerp in de Wibautstraat

Gebied

Afvoerend
oppervlak [m²]

Noodzakelijke
berging [m³]

Beschikbare
berging [m³]

Overcapaciteit
[m³]

1

5750,3

287,52

208,99

-78,53

2

3875

193,75

210,55

16,80

3

5964,3

298,22

173,88

-124,34

4

4290,3

214,52

179,56

-34,96

5

2959

147,95

157,44

9,49

6

5727,3

286,37

956,77

670,41

7

3785,3

187,92

157,50

-30,42

8

3252

162,60

151,01

-11,59

9

4175,3

208,77

159,15

-49,62

Totaal:

367,24

Uit de berekeningen komt naar voren dat wanneer de maatgevende bui gevallen is niet elk
gebied genoeg capaciteit heeft om al het water te bergen. Het water dat niet verwerkt kan
worden in gebied 1, 3, 4, 7, 8 en 9 kan bovengronds worden afgevoerd naar gebied nummer
6. Gebied nummer 6 ligt in het lagergelegen deel van het plangebied en hier bevindt zich het
groene plein/speelplaats met het waterplein. Bovendien is het acceptabel als er na een
hevige bui tijdelijk plassen water op straat blijven staan. Wordt naar het hele gebied gekeken
dan kan het gebied nog 367 m³ extra hemelwater bergen, dit is een bui van 9 mm/uur.
Wanneer het definitieve ontwerp wordt vergeleken met de huidige situatie dan kan het in
totaal 2205,44 m³ meer water bergen. Het definitieve ontwerp houdt bergruimte over waar in
de huidige situatie juist veel ruimte te kort is. Daarnaast wordt, in tegenstelling tot de huidige
situatie, het groen in het definitieve ontwerp lager aangelegd dan de omgeving waardoor
hemelwater hier gemakkelijk naar kan afwateren.
Er kan geconcludeerd worden dat wanneer in het plangebied een bui valt die 1 keer in de
200 jaar (70 mm/uur) voor komt het gebied met de inrichting van het definitieve ontwerp deze
neerslag wel kan verwerken en bergen.

Hitte
Hittestress wordt door de klimaatadaptatiemaatregelen verminderd, maar de vraag is of de
maatregelen ook daadwerkelijk aan de eis van minimaal 40% schaduw bij de hoogste
zonnestand op verblijfsplekken voldoen. De hoogste zonnestand is genomen op 21 juni 2019
om 14 uur.
Onder verblijfsplekken verstaan we de stoep inclusief de plantenbakken en het voetbalveld
en omgeving in de Wibautstraat. Deze verblijfsplekken zijn niet aanwezig in gebied nummer
2, 5 en 8. De verblijfsplekken zijn afzonderlijk van elkaar bekeken. Eerst is per onderdeel de
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oppervlakte berekend en vervolgens is berekend hoeveel oppervlakte er minimaal in de
schaduw moet liggen en hoeveel schaduw er in de huidige situatie en de definitieve situatie
aanwezig is. Het aantal vierkante meter schaduw in de huidige situatie is berekend met de
afbeeldingen in Figuur 13 en Figuur 14 en voor de schaduw in het definitieve ontwerp is
Figuur 44 gebruikt.

Figuur 44. In het rood wordt de schaduw van de bomen op 21-06-2019 om 14 uur weergegeven binnen het
plangebied voor het definitieve ontwerp

In Tabel 9 is te zien dat er in de huidige situatie op vier van de zes plekken niet aan de eisen
wordt voldaan. In de definitieve situatie wordt wel aan deze eisen voldaan. Op alle
verblijfsplekken is meer dan 40% schaduw aanwezig. In het gehele gebied is er nu 1.602 m²
meer schaduw aanwezig op verblijfsplekken dan in de huidige situatie. Hierin is alleen de
schaduw van de bomen meegenomen. Naast de verblijfsplekken is het ook belangrijk dat er
veel schaduw op het asfalt aanwezig is zodat dit minder snel opwarmt. Bij het ontwerpen en
plaatsen van de bomen is daar rekening mee gehouden. In totaal is er 1.345,6 m² meer
schaduw aanwezig dan volgens de eis nodig is.
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Tabel 9. Hoeveelheid schaduwoppervlak op verblijfsplekken in het plangebied

Schaduwoppervlak op verblijfsplekken [m²]
Gebied
Nr.

Oppervlak
[m²]

Schaduw
huidige situatie
[m²]

Minimaal
benodigde
schaduw (40%)

Schaduw
ontwerp
[m²]

Stoep

1

841

0

336,4

360

Stoep

3

523

354

209,2

354

Stoep

4

635

20

254

276

Stoep

7

600

0

240

264

Stoep

9

751

751

300,4

751

Voetbalveld
+ omgeving

6

2706

1041

1082,4

1763

Niet alleen de schaduw van de bomen zorgt voor verkoeling in de omgeving, maar ook het
lage groen helpt hieraan mee. Het groen verdampt water wat zorgt voor een dalende
stadstemperatuur. De volledig uitgewerkte berekeningen van hittestress zijn in Bijlage 14 te
vinden.

4.3.2 Privaat maatregelen
Naast de klimaatadaptatiemaatregelen in de openbare ruimte welke de gemeenten kan
toepassen, is het ook mogelijk om maatregelen op privaatterrein toe te passen. Dit zijn
maatregelen welke de bewoners en bedrijven zelf kunnen aanschaffen en aanleggen. Voor
sommige van deze maatregelen zijn subsidies verkrijgbaar.
Uit de multicriteria-analyse komen de groene daken als beste privaatmaatregelen naar
voren. Het extensieve groene dak wordt aangeraden om aan te leggen. Deze daken zijn
goed voor het verminderen van de wateroverlast maar ook voor het verminderen van
hittestress. Extensieve groene daken kunnen goed op bestaande gebouwen geplaats
worden en vergen weinig onderhoud. De vegetatie kan goed tegen droge periodes en door
de uitstraling warmt het dak minder op en werkt het als isolatie. Een extensief groen dak kan
25 mm water bergen en dit langzaam afvoeren richting de riolering of naar groene zones
(Amsterdam Rainproof, 2020b).
In Google Maps is heel grof berekend hoeveel oppervlakte aan daken er in het hele
projectgebied aanwezig is. Hieruit komt naar voren dat er circa 117.000 m² aan dakoppervlak
aanwezig is. Als we op alle daken in het hele projectgebied extensieve groene daken aan
zouden leggen wordt er 2.925 m³ hemelwaterwater niet direct afgevoerd maar tijdelijk
geborgen op de daken. Dit water kan later langzaam afwateren naar groene zones. Dit
betekent dat alle groene daken een bui van 25 mm/uur kunnen bergen maar valt er meer
regen dan wordt dit water direct afgevoerd. Wanner de maatgevende bui van 70 mm/uur in
het gebied valt dan kunnen groene daken een bijdrage leveren aan het verwerken van de bui
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maar dan zal deze maatregel alleen nog niet genoeg zijn om de maatgevende bui op te
vangen.
Niet alleen groene daken zijn goed om aan te leggen. Ook kleinere maatregelen zoals een
regenton kunnen helpen bij het verminderen van wateroverlast. Alle bewoners met een tuin
wordt aangeraden om een regenton te plaatsen. Hierdoor wordt hemelwater dat van het dak
afstroomt opgevangen. Dit water kan later in drogere periodes gebruikt worden om de tuin
mee te sproeien.

4.3.3 Maatregelen Ruyschstraat
Uit de probleemanalyse is naar voren gekomen dat niet alleen een deel van de Wibautstraat
gevoelig is voor wateroverlast en hittestress maar ook de Ruyschstraat heeft deze
problemen. Al eerder is aangegeven dat voor de Ruyschstraat wel
klimaatadaptatiemaatregelen worden benoemd maar hier worden geen berekeningen voor
gemaakt.
De Ruyschstraat staat bij de gemeente al gemarkeerd als gebied dat moet worden
aangepakt voor wateroverlast. Vanwege de vele verharding en weinig tot geen groen in de
straat heeft het ook hittestress problemen. Door de Ruyschstraat heen loopt een trambaan.
Op de trambaan rijden ook bussen, taxi’s, ambulances, politie en brandweer. Vanwege dit
verkeer kan de trambaan niet worden vergroend. De parkeerplaatsen daarentegen kunnen
wel worden vervangen door groene parkeerplaatsen. Hierdoor kan het hemelwater infiltreren
en zorgt het voor een stukje verkoeling in de straat. Vanwege de vele verharding kan het
water niet in de grond infiltreren. Wanneer er op de weg en tussen de trambaan
waterdoorlatend asfalt wordt aangelegd kan het water daardoor weg trekken in de grond.
Deze maatregel helpt niet tegen hittestress. Vanwege weinig ruimte kunnen er geen bomen
geplaatst worden in de straat. Wat wel een oplossing kan zijn is een schaduwnet van planten
over de weg heen welke schaduw creëert op de straat. De vorm, locatie en constructie van
een schaduwnet zou nog onderzocht en ontworpen moeten worden. Doordat een
schaduwnet van planten veel schaduw op de weg creëert warmen de drinkwaterleidingen in
de Ruyschstraat minder snel op waardoor de drinkwatertemperatuur aan de eis kan blijven
voldoen.
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5. Advies en conclusie
Het projectgebied, de HvA Amstelcampus en omgeving, is onderdeel van het Knowledge
Mile Park. De gemeente wil het KMP (waar de HvA Amstelcampus binnen valt) gaan
vergroenen. Ze willen het groen graag functioneel aanleggen en de straat toekomstbestendig
en klimaat adaptief maken. Om dit te realiseren is eerst een gebiedsanalyse gedaan waarin
de huidige situatie in kaart is gebracht. Ook zijn er klimaatstresstesten geanalyseerd en is
een veldonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat een deel van de
Wibautstraat en de Ruyschstraat wateroverlast en hittestress ervaren. Aan de hand van deze
gegevens is een klimaatbestendig ontwerp gerealiseerd.
Met het klimaatbestendige ontwerp is de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord:
Welke klimaatadaptatiemaatregelen, met name functioneel groen, kunnen effectief worden
toegepast in het projectgebied de HvA Amstelcampus om wateroverlast en hittestress te
verminderen?
De maatregelen, bedacht om de wateroverlast en hittestress te verminderen, zijn
onderverdeeld in openbare en privaat maatregelen. De Gemeente Amsterdam kan privaat
maatregelen aanleggen. Als openbare klimaatadaptatiemaatregelen wordt geadviseerd om
watervasthoudende plantenbakken, groene middenbermen, groene zijbermen,
waterdoorlatend asfalt, groene parkeerplaatsen, een groen plein/speelplaats en een
waterplein toe te passen in de Wibautstraat. Deze maatregelen worden in het
klimaatbestendige ontwerp effectief toegepast waardoor de huidige en toekomstige gevolgen
van het veranderende klimaat verminderd worden. De uitgevoerde analyses en
berekeningen onderbouwen dat de maatregelen voldoende water kunnen bergen, zo is er
367 m³ (een bui van 9 mm/uur) aan berging over na een bui van 70 mm/uur. Daarnaast
wordt ook aangegeven dat het groen voldoende verkoeling geeft op verblijfsplekken. In totaal
is er 1.345,6 m² extra schaduw gecreëerd dan volgens de eis nodig is.
Uit de analyse is ook naar voren gekomen dat in de Ruyschstraat wateroverlast en
hittestress problemen aanwezig zijn. Groene parkeerplaatsen, waterdoorlatend asfalt en een
schaduwnet van planten over de weg kunnen de gevolgen van de klimaatproblemen
verminderen.
Privaat maatregelen kunnen in de Wibautstraat worden aangelegd door bewoners en
bedrijven. Voornamelijk een groen extensief dak en een regenton kunnen bijdragen aan het
verminderen van wateroverlast en hittestress. De Gemeente Amsterdam kan hier een
belangrijke bijdrage aanleveren door de bewoners en bedrijven goed te informeren over de
baten van deze maatregelen en waarom het belangrijk is om deze maatregelen toe te
passen met het oog op de toekomstige klimaatverandering. Van de 34 respondenten op de
enquête hebben 16 personen aangegeven dat ze bereid zijn om zelf maatregelen toe te
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gaan passen. Hier kan de gemeente op inspelen door middel van informatiebijeenkomsten te
houden of eventuele subsidies aan de bewoners te bieden.
Naast het plaatsen van de effectieve maatregelen wordt als advies gegeven om de
maatregelen goed te onderhouden voor een langere levensduur zodat ze goed blijven
functioneren in de toekomst.
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6. Discussie
De geadviseerde klimaatadaptatiemaatregelen die voortkomen uit de probleemanalyse zijn
goed toepasbaar in het projectgebied. Aan de hand van deze analyse kon worden opgesteld
welke maatregelen er wel en niet toepasbaar zijn in het gebied.
Door het gehele proces heen zijn er wel onzekerheden waardoor de uitkomsten niet 100 %
betrouwbaar zijn. Zo is in het onderzoek de infiltratiecapaciteit berekend waarbij het
belangrijk is om te weten wat het slibgehalte in de grond is. In dit onderzoek is vanwege het
corona virus en de beperkte tijdslimiet geen proef uitgevoerd om dit te achterhalen. Daarom
is voor dit slibgehalte een aanname gedaan waardoor de infiltratiecapaciteit kan afwijken van
de werkelijke infiltratie. Wanneer het slibgehalte hoger is dan wat in dit onderzoek gebruikt is
kan het zijn dat het hemelwater niet goed meer kan infiltreren. In dat geval kan het zijn dat
bepaalde maatregelen niet toepasbaar zijn het in het ontwerp. Ik raad aan een proef uit te
voeren en de precieze infiltratiecapaciteit te gebruiken.
Voor het onderzoek is een enquête opgesteld en rondgegaan bij bewoners/ bedrijven en bij
de Hogeschool van Amsterdam. Door de corona tijden zijn er minder doelgroepen
ondervraagd dan vooraf was gepland. Vanwege deze situatie kunnen er andere resultaten
uit de enquête zijn gekomen. Bewoners kunnen anders naar bepaalde situaties kijken dan
een voorbijganger zou zien. Daarnaast waren er 34 respondenten. Bij meer respons zou de
uitkomst wellicht nauwkeuriger zijn geweest.
De klimaatadaptatiemaatregelen zijn zo toegepast dat ze veel water kunnen bergen en ook
de hittestress verminderen. Het groene plein/speelplaats is eenvoudig ontworpen. Dit
ontwerp kan ook anders gerealiseerd worden zolang de functie van het groene
plein/speelplaats hetzelfde blijft. Ik adviseer om een architect hiernaar te laten kijken.
In de berekeningen zitten een aantal onzekerheden. Voor de infiltratiecapaciteit van het
waterdoorlatende asfalt waar de fietspaden van worden gemaakt is 50% doorlaatbaarheid
gekozen. Dit getal is een indicatie omdat hiervoor geen juiste en betrouwbare bron voor
gevonden is. Dit percentage zou dus meer of minder kunnen zijn. Als de doorlaatbaarheid
minder wordt heeft dat geen invloed op de wateroverlast. De overige maatregelen hebben
genoeg berging om het extra water op te vangen.
Daarnaast is bij de berekening voor de berging de bergingscoëfficiënt gebruikt. Deze
coëfficiënt is van een website gehaald waar vuistregels voor elke grondsoort genoteerd
waren. Dit getal is een indicatie waardoor de berging in het gebied daadwerkelijk meer of
minder kan zijn. In adviseer om proeven uit te voeren om een nauwkeurigere
bergingscoëfficiënt te kunnen gebruiken bij de berekeningen.

68

Klimaatadaptatiemaatregelen bij de HvA Amstelcampus

•••
Wanneer naar de berekeningen voor hittestress wordt gekeken zijn alle berekeningen een
indicatie. Voor het analyseren van hittestress kan een software gebruikt worden, maar daar
was in dit tijdsbestek van vier maanden onvoldoende tijd voor om deze te gebruiken. Voor
het definitieve ontwerp is naar de hoeveelheid schaduw gekeken maar ook dit is een
indicatie. De precieze afmetingen van de bomen en gebouwen van de huidige situatie is
onbekend. Hierdoor kan de aangegeven schaduw daadwerkelijk meer of minder zijn.
Om te laten zien hoeveel water alle daken in het hele projectgebied op kunnen vangen, als
ze vervangen worden voor groene daken, is er een bepaalde onzekerheid in de berekening.
De afmetingen van de daken zijn berekend met Google Maps. Deze berekening is een grove
indicatie om te laten zien wat voor invloed groene daken hebben op een groot gebied. Als de
exacte hoeveelheid berging gevraagd wordt raad ik aan om een berekening te maken met
officiële data van het pandoppervlak. Ook na deze gegevens kunnen er nog onzekerheden
inzitten zoals lichtkoepels, afvoerpijpen etc.
Als vervolgonderzoek raad ik aan om berekeningen uit te voeren voor de
klimaatadaptatiemaatregelen in de Ruyschstraat. Hierbij kan gekeken worden of deze
maatregelen ook toepasbaar zijn in vergelijkbare omliggende straten.
Ondanks al deze onzekerheden geeft dit onderzoek wel een goed indicatie van wat er
mogelijk is in het gebied en welke klimaatadaptatiemaatregelen er toegepast kunnen worden
om het gebied klimaatbestendig te maken. De impact van deze maatregelen is duidelijk
zichtbaar in de berekeningen ondanks dat hier onzekerheden inzitten.
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Bijlagen
Bijlage 1 Boringen
Hieronder zijn zes verschillende boringen te zien.
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Bijlage 2 Analyse van enquête
Deze bijlage presenteert een uitgebreide analyse van de resultaten van de enquête.
De enquête is opgesteld met behulp van Google Formulieren. Dit is een programma waar je
zelf de vragen in kan zetten en op verschillende manieren kan stellen. Naderhand maakt
Google Formulieren van elke vraag een diagram. Het plan was om mensen aan te spreken
op de Wibautstraat en zo de enquête af te nemen met behulp van een iPad. Vanwege de
huidige omstandigheden rondom het Corona-virus is dit anders gelopen. De aanpak die is
gebruikt, is het rondbrengen van flyers bij de bewoners en bedrijven met daarin het doel van
het onderzoek en een link naar de enquête. Daarnaast is er via de redactie van de HvA korte
uitleg met een link naar de enquête geplaats op het intranet van de HvA. De bewoners,
bedrijven en studenten/medewerkers van de HvA zijn op deze manier uiteindelijk bereikt.
Helaas zijn de passerende mensen en de mensen die normaal naar de winkels/ restaurants
komen niet meegenomen in dit onderzoek.
De flyers zijn op donderdag 26 maart 2020 rondgebracht bij bewoners en bedrijven. Er zijn
ongeveer tweehonderd flyers uitgedeeld. Op vrijdag 27 maart 2020 is een bericht geplaatst
op het intranet van de HvA. De respondenten hebben twee weken de tijd gehad om de
enquête in te vullen en deze is gesloten op vrijdag 10 april.
In totaal zijn er 34 respondenten waarvan 23 vrouwen, 10 mannen en 1 onbekend. 19
personen hebben aangegeven tussen de 12 en 25 jaar oud te zijn. Gevolgd door 7 personen
tussen de 26 en 35 jaar, 4 tussen de 36 en 45 en 4 welke ouder zijn dan 45 jaar. Van de 34
respondenten zijn er 10 bewoners, 18 studenten en nog 6 mensen die bij een bedrijf of
school aan de Wibautstraat werken.
Alle respondenten hebben aangegeven minimaal meerdere keren per maand over de
Wibautstraat heen te lopen. Iets minder dan de helft fietst ook meerdere keren per maand
door deze straat. Mensen die met de auto over de Wibautstraat rijden komt het minst vaak
voor.
Nu er bekend is dat de respondenten meerdere keren per maand over de Wibautstraat heen
lopen is het ook nuttig om te weten wat hun ervaring is met wateroverlast. Wat bij 28
respondenten bovenaan staat als wateroverlast is als water een woning in loopt, maar ook
wanneer de straat volledig onder water staat. De situatie wanneer het water een woning in
loopt heeft 1 persoon meegemaakt en gaf aan dit afgelopen jaar zelden te hebben ervaren.
29 personen geven aan dat deze situatie nooit voor mag komen.
Daarentegen hebben de respondenten de situatie van de straat volledig onder water een
stuk vaker meegemaakt. 5 mensen gaven aan dit wel 7 tot 10 keer te hebben ervaren, 2
mensen 4 tot 6 keer en 2 mensen 1 tot 3 keer. Wanneer deze situatie wordt bekeken voor
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het afgelopen jaar zeggen 7 mensen dit jaarlijks te hebben meegemaakt. En 2 personen
zeggen dit maandelijks te hebben ervaren. De meningen van de mensen over hoe vaak deze
situatie mag voorkomen en wat acceptabel is, zijn verdeeld. De meeste (15 personen)
zeggen dat het nooit mag voorkomen terwijl 8 personen aangeven dat dit 1:10 jaar
acceptabel is.
23 personen geven aan dat ze water op de stoep als wateroverlast ervaren. Ook heeft het
grootste deel (21 mensen) van de respondenten deze situatie meegemaakt. Hiervan zijn er 7
personen die zeggen dit meer dan 25 keer te hebben meegemaakt. 11 respondenten geven
aan dat water op de stoep het afgelopen jaar maandelijks is voorgekomen. Ondanks dat veel
mensen water op de stoep als wateroverlast zien geven 9 personen aan dat dit jaarlijks voor
mag komen en 8 personen zeggen dat wanneer deze situatie zich maandelijks voor doet het
acceptabel is. De mening van de overige respondenten is erg verdeeld.
De respondenten hebben niet alleen water op de stoep meegemaakt. Ook water op straat
zoals de zijkant onder water of grote plassen op straat is volgens de respondenten het
afgelopen jaar voorgekomen. 10 respondenten hebben het afgelopen jaar ervaren dat de
straat aan de zijkant maandelijks onder water staat. En 12 personen zeggen het afgelopen
jaar maandelijks grote plassen op straat te hebben meegemaakt. Toch zien 18 personen
grote plassen op straat en de helft van de respondenten de zijkant van de straat onder water
niet als wateroverlast. In beide gevallen zegt het grootste gedeelte van de mensen dat
wanneer de situatie jaarlijks voorkomt dit wel acceptabel is.
Wanneer water de tuin in loopt vanaf de straat zien 18 personen dit niet als wateroverlast.
Deze situatie is (volgens de respondenten) in het afgelopen jaar niet voorgekomen. De
meningen over hoe vaak deze situatie mag voorkomen en wanneer het nog acceptabel is
zijn erg verdeeld. 8 personen zeggen nooit, 7 personen zeggen 1:10 jaar en 7 personen
zeggen jaarlijks.
Naast de ervaringen van de mensen is het ook interessant om te weten of ze vinden dat er
iets aan wateroverlast moet gebeuren en wat ze dan graag willen zien. De meningen over of
er iets aan de (door hun ervaren) wateroverlast gedaan moet worden zijn gelijk. 14 personen
zeggen dat er wel iets moet gebeuren en 14 personen geven aan dat er niets gedaan hoeft
te worden. 6 personen geven niet van toepassing als antwoord. Ook is er gevraagd naar de
ideeën van de respondenten over maatregelen om wateroverlast te voorkomen/
verminderen. Veel geven aan dat ze graag meer groen zien in plaats van verharding. Ook
zeggen sommige dat de stoep en het fietspad beter moeten afwateren. Dit kan door ze
opnieuw te bestraten en te asfalteren. De mensen zien het liefst meer bomen en meer
vegetatie in de Wibautstraat toegepast worden. In de enquête is ook geïnventariseerd of de
mensen ervoor open staan om zelf maatregelen te nemen. 16 personen geven aan hiertoe
bereid te zijn. 15 personen zeggen niet van toepassing en 3 personen zeggen dit niet te
willen doen.
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Bijlage 3 Gestelde vragen in enquête
In deze bijlage zijn de vragen te zien welke zijn gesteld in de enquête.
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Bijlage 4 Resultaten van enquête in diagrammen
In deze bijlage zijn de resultaten van de enquête per vraag weergegeven in diagrammen en tabellen.

Vraag 1
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Vraag 2
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Bijlage 5 Klimaatadaptatiemaatregelen
Deze bijlage omschrijft en benoemd verschillende klimaatadaptatiemaatregelen. Deze
maatregelen kunnen worden toegepast in het projectgebied. De maatregelen zijn
onderverdeeld in maatregelen voor wateroverlast en maatregelen voor hittestress. Deze
maatregelen worden vervolgens onderverdeeld in maatregelen voor de openbare ruimte en
maatregelen voor privaatruimte. De oplossingen voor de privaatruimte worden aan de
bewoners geadviseerd omdat de bewoners hier zelf actie voor moeten ondernemen.
Bij het onderzoeken van de klimaatadaptatiemaatregelen voor wateroverlast en voor
hittestress wordt voornamelijk gekeken naar groene oplossingen. Groen in de stad heeft vele
voordelen en is belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad. Hieronder zeven
belangrijk punten waarom groen in de stad belangrijk is (Stuiver, 2018).
1. Het groen in de stad vermindert de kans op wateroverlast. Het hemelwater kan in de
groene gebieden in de bodem infiltreren, geborgen worden en verdampen.
2. Het groen verkoelt de stad bij hoge temperaturen. Het groen zoals struiken en bomen
verdampen het water. Hierdoor wordt de temperatuur in de stad verlaagt. Ook zorgt
het groen voor schaduw. In de schaduw loopt de gevoelstemperatuur bij de mensen
minder hoog op. Het kan op deze manier hittestress voorkomen.
3. Groen helpt bij een betere gezondheid en een hoger welzijn van de mens. Een
groene omgeving vermindert stress. Mensen voelen zich beter en gezonder door een
groene omgeving.
4. Ook draagt het bij aan een sociale cohesie. Het groen zoals buurtgroen en
buurttuinen nodigen de mensen en bewoners uit om elkaar te ontmoeten. Het contact
tussen bewoners wordt beter waardoor er minder last is van overlast en criminaliteit.
5. Een groene omgeving trekt ook bedrijven. Het zorgt voor een fijnere omgeving en het
maakt gebouwen en omgevingen aantrekkelijker. Hierdoor ontstaat een beter
vestigingsklimaat.
6. De biodiversiteit neemt toe door groen in de stad. Het groen trekt verschillenden plant
en diersoorten aan waardoor er een eigen ecosysteem gecreëerd wordt.
7. Een groene stad verhoogt ook de waarde van huizen en kantoren.

Wateroverlast
De klimaatadaptatiemaatregelen voor wateroverlast worden niet alleen onderverdeeld in
openbare en privaatruimte, de maatregelen worden ook onderverdeeld in twee soorten
oplossingen. Zo zijn er maatregelen waarbij hemelwater lokaal geborgen kan worden en,
maatregelen waarbij hemelwater kan infiltreren. Hieronder worden de maatregelen verdeeld
en verder toegelicht.

98

Klimaatadaptatiemaatregelen bij de HvA Amstelcampus

•••
Water lokaal bergen
Hemelwater lokaal bergen is een veel goedkopere oplossing dan het rioolstelsel aanpassen,
en heeft dan ook te voorkeur. Het beleid in Nederland is ‘vasthouden, bergen, afvoeren’. Het
is dus beter om hemelwater lokaal te bergen zodat het rioolstelsel niet overbelast raakt en de
afvoer piek verschoven wordt. Vervolgens kan het hemelwater geleidelijk in de bodem
trekken of later alsnog richting het riool stromen waardoor de schade en overlast worden
beperkt. (Amsterdam Rainproof, 2020).
Hieronder een opsomming van de maatregelen waarbij water lokaal geborgen kan worden
en welke worden toegelicht:
•

Waterplein

•

Stedelijke waterlopen

•

Holle weg

•

Watervasthoudende plantenbak

•

Stedelijke infiltratiestrook (ook toepasbaar om water te infiltreren)

•

Groen dak (privaat en ook toepasbaar als maatregel tegen hittestress)

•

Regenton (privaat)

Alle bovengenoemde maatregelen zijn gekozen omdat ze toepasbaar zijn in het
projectgebied. De maatregelen zijn op kleine schaal en in verschillende afmetingen aan te
leggen. Het hoofddoel is dat ze allemaal water kunnen bergen.
Waterplein
Waterpleinen zijn verdiepte pleinen/speelplaatsen waar hemelwater vanuit de omgeving naar
toe kan stromen en tijdelijk geborgen kan worden (Figuur 45). De pleinen kunnen
verschillende functies hebben. Wanneer het droog is kan er worden gespeeld of gesport,
wanneer het regent heeft het de functie om water te bergen. Door groen toe te voegen in het
ontwerp krijgt het ook een groenfunctie.

Figuur 45. Schematische doorsnede van een waterplein in een droge en natte situatie (GroenBlauwe Netwerken,
2020)

De gebouwen in de omgeving kunnen op het plein worden aangesloten door middel van
open afvoer of een hemelwaterriool dat wordt aangesloten op het plein. Een plein kan ook
verschillende niveaus hebben. Het laagste niveau loopt dan eerst vol. Het is belangrijk dat
het plein waterdicht ontworpen wordt wanneer deze onder de grondwaterstand ligt, zodat het
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grondwater niet het plein kan inlopen. Het plein wordt na de hevige neerslag weer
leeggepompt en kan worden afgevoerd naar oppervlaktewater of het riool. Hoeveel water
een plein kan opvangen hangt af van de grootte en de diepte van het plein. Onderhoud bij
waterpleinen is van groot belang. Wanneer er veel vervuiling aanwezig is kan het water
minder goed en snel worden afgevoerd. Ook wanneer het plein weer droog staat kan er
vervuiling zoals modder, bladeren en takken achterblijven op het plein. Dit moet dan
verwijderd worden zodat het plein weer bruikbaar is (Amsterdam Rainproof, 2020b).
Stedelijke waterlopen
Stedelijke waterlopen (Figuur 46) zijn bedoeld om hemelwater tijdelijk te bergen en
vervolgens af te voeren. Deze waterlopen kunnen zo ontworpen worden dat ze aantrekkelijk
blijven bij hoge en lage waterstanden. Aan de waterlopen kan dan een stedelijke uitstraling
gegeven worden. Water dat bovengronds wordt afgevoerd via open goten kan in deze
waterlopen afwateren. Hoeveel water deze constructie kan opvangen hangt af van de
afmetingen en diepte van de constructie. De stedelijke waterlopen kunnen uiteindelijk
afwateren in ander oppervlaktewater. Een stedelijke waterloop kan ook bijdragen aan de
biodiversiteit. Het onderhouden van de waterlopen moet wel worden bijgehouden. Door de
waterlopen schoon te houden kan het water makkelijker doorstromen (Amsterdam Rainproof,
2020b).

Figuur 46. Schematische doorsnede van een stedelijke waterloop (GroenBlauwe Netwerken, 2020)

Holle weg
Door een weg hol aan te leggen wordt er berging gecreëerd voor hemelwater (Figuur 47).
Vooral in vlakke gebieden kan de weg lager en hol worden aangelegd. Deze maatregel komt
van pas bij een gescheiden rioolstelsel. Wanneer de afvoercapaciteit van het
hemelwaterriool te laag is kan het water op straat worden geborgen. Op deze manier komt er
weinig tot geen water de stoep op en voorkomt het schade aan huizen. Het water dat op de
weg wordt geborgen kan wel wateroverlast veroorzaken voor weggebruikers. Uiteindelijk
wordt het water via het hemelwaterriool afgevoerd. Deze maatregel is ook toepasbaar in
gebieden met een hoge grondwaterstand. Het onderhouden van een holle weg is niet anders
dan een normale weg. De rijbaan moet regelmatig worden schoongemaakt (GroenBlauwe
Netwerken, 2020).
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Figuur 47. Schematische doorsnede van een holle weg (GroenBlauwe Netwerken, 2020)

Watervasthoudende plantenbakken
Een watervasthoudende plantenbak zorgt ervoor dat hemelwater tijdelijk geborgen wordt
(Figuur 48). De bakken kunnen gebruikt worden in gebieden waar het water slecht in de
bodem kan infiltreren vanwege hoge grondwaterstanden of slecht doorlatende
ondergronden. De bakken kunnen in een straatprofiel worden opgenomen of langs een gevel
worden geplaats. Wanneer ze langs een gevel geplaatst worden kan de regenpijp uitmonden
boven de bak.
De plantenbakken zijn waterdicht en het water kan alleen worden afgevoerd via een drainpijp
onderin de bak. Wanneer er te veel water in de plantbak terecht is gekomen kan het water
via een overstort worden afgevoerd. De hoeveelheid water dat een plantenbak kan
verwerken hangt af van de grootte van de bak. Bij het onderhouden van de plantenbakken
spreken we vooral van het groen wat erin geplaatst is. Dit moet zo nu en dan worden
bijgewerkt (Amsterdam Rainproof, 2020b).

Figuur 48. Schematische doorsnede van een watervasthoudende plantenbak (GroenBlauwe Netwerken, 2020)

Stedelijke infiltratiestrook
Stedelijke infiltratiestroken zijn verdiepte stroken welke naast verharde oppervlakken liggen
(Figuur 49). Het hemelwater kan tijdelijk worden geborgen in deze verdiepte stroken om
vervolgens langzaam te infiltreren. Het hemelwater van gebouwen en straten kan via goten
naar de infiltratiestroken worden geleid. De grootte van de infiltratiestroken hangt af van het
aangesloten verharde oppervlak. Het benodigde oppervlak is ongeveer 10% tot 20% van het
aangesloten verharde oppervlak. De diepte van de stroken bepaalt hoeveel water er kan
worden geborgen. De zijkant van de bakken zijn van beton en er is geen bodem aanwezig
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waardoor de bak in verbinding staat met de grond. De bak wordt gevuld met grind, aarde en
planten. Het grind en de planten zorgen er ook voor dat het water gezuiverd wordt voordat
het infiltreert. Het onderhouden van deze stedelijke infiltratiestroken vergt niet extreem veel
tijd. Het gaat vooral om de groenvoorzieningen welke moeten worden onderhouden
(Amsterdam Rainproof, 2020b).

Figuur 49. Schematische doorsnede van een stedelijke infiltratiestrook (GroenBlauwe Netwerken, 2020)

Groene daken (privaat)
Groene daken is een verzamelnaam van verschillende typen groene daken. Er zijn drie
verschillende types. Dit zijn extensieve groene daken zoals sedum en gras/kruidendaken,
intensieve groene daken zoals natuurdaken en er zijn polderdaken. Wat alle daken gemeen
hebben is dat ze hemelwater tijdelijk kunnen bufferen. Door de groene beplanting kan er veel
water verdampen. Doordat het water tijdelijk wordt gebufferd en deels verdampt op de
daken, stroomt er minder water van het dak af richting de riolering. Bij hevige korte
regenbuien wordt de piek van de bui verkleint maar is de bijdrage gering door de verzadiging
van de substraatlaag.
Groene daken kunnen worden toegepast op daken met een helling van 1 tot 7 graden. Bij
deze helling is de hemelwaterbuffering het meest efficiënt. Het water dat van de daken
afstroomt is ook schoner. Groene daken zorgen niet alleen voor minder afvoer van water
naar de riolering maar ze helpen ook mee aan meer biodiversiteit, isoleren gebouwen,
verkoelen de omgeving, filteren de lucht, werken als geluidsisolatie en dragen bij aan de
beleving (Broks & Luijtelaar, 2015), (GroenBlauwe Netwerken, 2020).
Extensieve groene daken (Figuur 50) zijn opgebouwd uit een dunne substraatlaag waar
sedum begroeiing of kruiden en grassen bovenop liggen. De substraatlaag kan aangelegd
worden met gerecycled materiaal of organische stoffen. Onder deze laag ligt een
drainagelaag, een wortelkerende laag en een waterkerende laag. Helemaal onderaan
bevinden zich de dakconstructie en de isolatie. De drainagelaag vangt het overige water uit
de substraatlaag op en voert dit vertraagd af. Deze laag zorgt er ook voor dat de planten niet
te nat blijven. Extensieve groene daken worden vanwege het lage gewicht voornamelijk
toegepast bij bestaande bebouwing. Een extensief groen dak heeft weinig onderhoud nodig.
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De planten op het dak kunnen zichzelf in stand houden. Ze hebben geen extra water nodig
omdat ze veel water kunnen opslaan en daardoor droge periodes goed aan kunnen
(Amsterdam Rainproof, 2020b).

Figuur 50. Schematische doorsnede van een extensief groen dak (Optigroen, 2020)

Intensieve groene daken (Figuur 51) hebben verschillende soorten beplanting. Dit kan
bestaan uit struiken, bomen en andere hoge beplanting. De substraatlaag bij deze daken
heeft een variërende hoogte door de grotere beplanting. Verder is de dakopbouw precies
hetzelfde als bij een extensief groen dak. Door de verschillende soorten planten kunnen
deze intensieve groene daken relatief veel water vasthouden in vergelijking met een
extensief groen dak. Intensieve groene daken kunnen worden toegepast op bestaande en
nieuwbouwsituaties. Vanwege de zwaardere belasting van deze daken moet wel worden
onderzocht of er extra constructieve maatregelen genomen moeten worden. Het
onderhouden van een intensief groen dak vergt wel meer tijd. Afhankelijk van de plantkeuze
kan het zijn dat sommige planten extra water moeten krijgen en dat ze gesnoeid of bemest
moeten worden (Amsterdam Rainproof, 2020b).

Figuur 51. Schematische doorsnede van een intensief groen dak (Optigroen, 2020)
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Polderdaken (Figuur 52) worden ook wel groenblauwe daken genoemd. Deze daken kunnen
extra hemelwater vasthouden door de extra laag onder de groene laag. Bij een polderdak
wordt het opgevangen water afgevoerd met behulp van een besturingssysteem. Dit systeem
is gekoppeld aan de weersverwachting. Het dak voert het hemelwater af voordat een nieuwe
bui verwacht wordt. Hierdoor is de opvangcapaciteit weer leeg en beschikbaar voor de
volgende bui. Het water dat tijdelijk op het dak blijft kan worden gebruikt om het groene dak
te bewateren en het zorgt voor verkoeling.
Net als bij een intensief dak kan een polderdak toegepast worden bij bestaande en
nieuwbouw. Wel moet er onderzocht worden of er extra constructieve maatregelen genomen
moeten worden omdat een polderdak een stuk zwaarder is. Het onderhoud van een
polderdak is meer dan bij een extensief dak maar minder dan bij een intensief dak
(Amsterdam Rainproof, 2020b).

Figuur 52. Schematische doorsnede van een polderdak (Optigroen, 2020)

Hieronder in Tabel 10 is een overzicht te zien van de eigenschappen van de drie
verschillende typen daken waarmee bij het ontwerp berekend kan worden hoeveel water de
daken in het projectgebied kunnen bergen.
Tabel 10. Eigenschappen van groene daken (Amsterdam Rainproof, 2020b)

Extensief

Intensief

Polder

Gewicht [kg/m²]

80 – 130

100 – 300

vanaf 120 – 180

Diepte [cm]

Max 15

15 – 25

12

Begroeiing

sedum/ kruiden/
gras

kruiden/ grassen/ sedum/ kruiden/ grassen/
houtige planten
sedum

Waterretentie [%]

50 – 60

60 – 90

> 80

Afvoer coëfficiënt

0,5 – 0,4

0,4 – 0,1

< 0,2

Wateropslag [L/m²]

circa 25

circa 30 – 80

circa 25
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Regenton (privaat)
Door een regenton aan te sluiten op een regenpijp kan water dat van daken af komt worden
opgevangen (Figuur 53). Het hemelwater kan vervolgens gebruikt worden om de planten
water te geven. Hemelwater bevat minder kalk dan drinkwater en is ook beter voor de
planten. Wanneer een extreme bui valt, kan (afhankelijk van het dakoppervlak) de regenton
snel vol raken en vervolgens overstromen. Om dit tegen te gaan wordt de regenton voorzien
van een overstort welke is aangesloten op het riool. Regentonnen zijn in verschillende
vormen en maten te koop. De capaciteit gaat tot circa 300 liter. Het verwijderen van bladeren
in de regenpijp of in de ton is het enige onderhoud wat van belang is (Amsterdam Rainproof,
2020b).

Figuur 53. Schematische weergave van een regenton (GroenBlauwe Netwerken, 2020)

Water laten infiltreren
Door de vele verharding in het projectgebied kan het hemelwater niet in de grond infiltreren
waardoor het hemelwater richting het riool stroomt en daar wordt afgevoerd. Bij extreme
regenval wordt het riool overbelast. Wanneer er verharding wordt verwijderd kan er meer
water infiltreren waardoor het grondwater wordt aangevuld. Zeker na lange droge periodes
droogt de grond uit en daalt de grondwaterspiegel. Door het hemelwater te infiltreren kan het
water worden geborgen en stijgt de grondwaterspiegel (Amsterdam Rainproof, 2020a).
Hieronder worden maatregelen toegelicht met betrekking tot het laten infiltreren van water.
Hieronder een opsomming van de maatregelen die worden toegelicht waarbij water kan
infiltreren:
•

Groene pleinen/speelplaats (ook toepasbaar als maatregel tegen hittestress)

•

Groene parkeervakken (ook toepasbaar als maatregel tegen hittestress)

•

Half verharding

•

Groene bermen (ook toepasbaar als maatregel tegen hittestress)

•

Geveltuin (privaat)

•

Stedelijke infiltratiestrook (ook toepasbaar om water lokaal te bergen)

Voor deze bovengenoemde maatregelen geldt hetzelfde als bij de maatregelen om water
lokaal te bergen. De maatregelen zijn toepasbaar in de stad op kleine schaal en in
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verschillende afmetingen aan te leggen. Het hoofddoel van deze maateregelen is echter om
water in de grond te laten infiltreren. Daarom is bij deze maatregelen bekeken of ze
toepasbaar zijn bij een gemiddelde grondwaterstand voordat ze zijn toegelicht.
Groene pleinen/speelplaatsen
Pleinen en speelplaatsen met meer groen kunnen hemelwater laten infiltreren in plaats van
afvoeren naar het riool. Vaak zijn pleinen en speelplaatsen aangelegd met tegels maar dit
kan ook prima mat zand, houtschors of gras. Ook kunnen er bomen en struiken geplaatst
worden. Een groene omgeving is ook leerzaam en leuk voor kinderen. Het is uitdagend en
inspireert. Hoeveel water er in de grond kan infiltreren hangt af van het oppervlak en de
infiltratiecapaciteit van de bodem (Amsterdam Rainproof, 2020b), (Arnhem klimaatbestendig,
2020).
Groene parkeervakken
Parkeervakken kunnen doormiddel van grasbetonstenen bestraat worden (Figuur 54). Deze
bestrating kan worden toegepast als water passerende verharding. Tussen grasbetonstenen
zitten gaten waar het water de bodem in kan trekken en waar gras tussen groeit. Betonnen
grastegels kunnen intensiever gebruikt worden dan kunststof tegels. De betonnen tegels
zorgen voor een stabiele ondergrond die niet verzakt. Het hemelwater kan in de grond
infiltreren en hoeft dan niet via het riool afgevoerd te worden (Amsterdam Rainproof, 2020b).
De fundering van grastegels is belangrijk. Onder de tegels ligt afhankelijk van de belasting
een laag van 10 tot 30 cm met een mengsel van gebroken stenen, bodemverbeteraar en
zand. Een grastegel moet ook onderhouden worden. Het gras kan sterker gemaakt worden
door het te bemesten met organische meststoffen en kalk (Tuinweb, 2020).

Figuur 54. Schematische doorsnede van een groen parkeervak (GroenBlauwe Netwerken, 2020)

Half verharding
Half verharding is in de vorm van grind, steenslag en schelpen te vinden (Figuur 55). Door
de losse onderdelen is er tussen het materiaal ruimte aanwezig. Wanneer er een hevige bui
valt kan het water gemakkelijk in de bodem infiltreren. Doordat het hemelwater infiltreert kan
het wateroverlast verminderen. Het water wordt dan niet afgevoerd naar het riool. Half
verharding is alleen geschikt voor voetpaden en minder intensief gebruikte fietspaden
vanwege de lage belastbaarheid. De schelpen en steenslag worden als losliggende
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bovenlaag gebruikt. Wanneer er een instabiele ondergrond aanwezig is kunnen er
stabilisatiematten worden toegepast. Deze matten kunnen de bovenlaag stabieler en
vormvast maken (Amsterdam Rainproof, 2020b).
Het onderhouden van deze maatregel is voornamelijk de half verharding aanvullen met het
materiaal (Martina, 2020). Daarnaast bestaat er ook waterdoorlatend asfalt. Dit asfalt is van
grover materiaal gemaakt waardoor er poriën in het asfalt komen waardoor het water in de
bodem kan infiltreren (Bouwkroniek, 2018).

Figuur 55. Schematische doorsnede van half verharding (GroenBlauwe Netwerken, 2020)

Groene bermen
Groene bermen liggen langs wegen (Figuur 56). Het hemelwater dat op deze wegen valt kan
afstromen naar de berm toe om vervolgens in de grond te infiltreren. De groene bermen
maken de steden ook leefbaarder en zorgen voor meer flora en fauna. Hoeveel water er in
de berm kan infiltreren hangt af van de grootte van het oppervlak en van de
infiltratiecapaciteit van de bodem. Het onderhouden van een berm bevat vooral het
bijhouden van het groen waaronder snoeien, maaien en dergelijke (GroenBlauwe
Netwerken, 2020).

Figuur 56. Schematische doorsnede van een groene berm (GroenBlauwe Netwerken, 2020)

Geveltuin (privaat)
Een geveltuin is een tuin naast de gevel van een huis of gebouw. Door tegels aan de
straatkant langs de gevel te verwijderen en een tuin aan te leggen kan het hemelwater dat
langs de gevels naar beneden stroomt infiltreren in de grond. De groene gevels zorgen er
ook voor dat de straat groener wordt (Amsterdam Rainproof, 2020b). De
standaardafmetingen van een groene gevel zijn maximaal de breedte van de woning en 45
cm diep. De tegels welke uit de grond gehaald worden kunnen verticaal in de grond geplaats
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worden waardoor er een rand gevormd wordt om de geveltuin heen. Wanneer de geveltuin is
aangelegd moet er 1,5 meter stoep overblijven. Het onderhouden van de geveltuinen wordt
door de bewoners gedaan. Onder het onderhoud valt af en toe de planten watergeven,
snoeien, bemesten en het onkruid verwijderen (Gemeente Amsterdam, 2020a).

Hitte
De klimaatadaptatiemaatregelen om hittestress te voorkomen worden beperkt tot
groenmaatregelen. Hieronder worden verschillende groenmaatregelen tegen hittestress
verder toegelicht.

Groenmaatregelen
Het groen in de stad staat vaak onder druk. Er worden meer bomen gekapt dan geplant. Ook
wordt er meer gebouwd dan dat er groen wordt toegevoegd. Toch wordt er steeds meer
rekening gehouden met het groen in de stad. Er wordt vaker rekening mee gehouden in het
beleid en de planning. Bomen en groen hebben een verkoelend effect op het klimaat in de
stad. Door het groen wordt er schaduw gecreëerd waardoor er minder zonnestraling op het
aardoppervlak terecht komt. Koele schaduwrijke plekken zorgen gemiddeld voor 14 graden
verkoeling van de gevoelstemperatuur op een hete dag. De afstand tot koele plekken bepaalt
aannemelijk het gebruik ervan. Wanneer de afstand tot een koele plek 200 meter is neemt
het gebruik toe, wordt de afstand meer dan 500 meter dan neemt het gebruik af (Kluck, et
al., 2020). Ook ontstaat er meer verdamping wat een warmte absorberend effect heeft. Al
met al zorgen de groen maatregelen ervoor dat het minder warm wordt in de stad
(GroenBlauwe Netwerken, 2020a).
Hieronder een opsomming van de groenmaatregelen die worden toegelicht waarbij
hittestress wordt verminderd:
•

Stadsbomen

•

Groene gevels (privaat)

•

Groene pleinen/speelplaats (ook toepasbaar als maatregel tegen wateroverlast)

•

Groene parkeervakken (ook toepasbaar als maatregelen tegen wateroverlast)

•

Groene bermen (ook toepasbaar als maatregelen tegen wateroverlast)

•

Groene daken (privaat en ook toepasbaar als maatregelen tegen wateroverlast)

Bij de bovengenoemde maatregelen is gekeken naar het verkoelende effect om hittestress te
verminderen/voorkomen. Daarbij zijn alleen de groenmaatregelen gekozen. Daarnaast zijn
de maatregelen toepasbaar in de stad en zijn ze op kleine schaal aan te leggen. Daarom zijn
de bovengenoemde maatregelen gekozen.
Stadsbomen
Bomen in de stad hebben veel verschillende voordelen. Zo geven ze verkoeling, produceren
ze zuurstof en bieden ze leefruimte voor dieren en insecten aan. Door de verdamping via de
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bladeren en door de gecreëerde schaduw zorgen bomen ervoor dat de gevoelstemperatuur
van de mensen daalt en ze zich prettig voelen onder een boom (De groene stad, 2019). Een
nadeel is dat bomen heel langzaam groeien. Wanneer een nieuwe boom wordt geplant is het
belangrijk om een plek te kiezen waar de kroon volledig kan ontwikkelen. Ook kunnen
bomen zo geplaats worden dat ze schaduw geven aan gebouwen. Bomen die hun blad
verliezen houden in de zomer de zon buiten en in de winter laten ze de zon toe. Bomen
moeten gesnoeid en regelmatig gecontroleerd worden. Ander bijkomend onderhoud is het
verwijderen van de bladeren welke in de herfst zullen vallen (GroenBlauwe Netwerken,
2020).
Groene gevels (privaat)
Een groene gevel is een met planten begroeide muur. Klimplanten op de muur houden in de
zomer de gevels koel en niet-bladverliezende planten isoleren in de winter. Het groen
schermt de gevel af tegen direct zonlicht en vormt schaduw op de muur. Door het groen
warmt de gevel minder op omdat de gevel minder warmte kan absorberen. Hierdoor blijft het
een stuk koeler in huis. Ook straalt de gevel in de nachten minder warmte af. Wat ook helpt
tegen de warmte is de verdamping van de planten. Dit heeft een verkoelend effect op de
buitenruimte.
Groenblijvende planten zorgen er in de winter voor dat de gevels minder snel afkoelen
waardoor het in huis warmer blijft. In de zomer en de winter draagt de groene gevel bij aan
energiebesparing. Ook zorgen de groene gevels voor meer biodiversiteit, verfraaien het
straatbeeld en dempen het straatgeluid met 2,5 tot 3 dB. Groene gevels nemen weinig
ruimte in beslag. In de ondergrond is dit een ander verhaal. Hoe groter de gevel en hoe meer
oppervlakte de plant bedekt hoe meer ruimte de plant nodig heeft voor de wortels om te
groeien en gezond te blijven.
Er zijn drie verschillende types groene gevels (Figuur 57). Zo zijn er zelf hechtende
klimplanten, klimplanten die een constructie nodig hebben om te groeien en te klimmen en
planten die vanuit bakken aan de gevel groeien. De bakken aan de muur kunnen worden
toegepast als er te weinig ruimte in de grond is. Deze optie is wel een stuk duurder omdat ze
veel en intensief onderhoud nodig hebben. Om een succesvolle en onderhoudsarme keuze
van klimplaten te maken moet er rekening gehouden worden met de groeihoogte van de
planten.

Figuur 57. Schematische doorsnede van drie verschillend types groene gevels (GroenBlauwe Netwerken, 2020)

109

Klimaatadaptatiemaatregelen bij de HvA Amstelcampus

•••
Het onderhouden van klimplanten moet jaarlijks gebeuren. Onder andere ramen en
dakranden moeten worden ontdaan van de wortels en uitlopers van de planten. Dit om
schade te voorkomen (GroenBlauwe Netwerken, 2020).
Groene pleinen/ speelplaatsen
Zoals al eerder benoemd zijn groene pleinen/speelplaatsen goed voor het infiltreren van
water, maar dat zijn ze niet alleen. De groene plekken zijn ook goed voor het verkoelen van
de omgeving. Het groen zorgt voor schaduw en het verdampt water wat de omgeving koeler
maakt. Door minder verharding warmt de omgeving ook minder snel op (Arnhem
klimaatbestendig, 2020).
Groene parkeervakken
Groene parkeervakken helpen niet alleen tegen wateroverlast maar ook tegen hittestress.
Grastegels warmen veel minder op dan volledig verharde oppervlakken. Dit komt doordat het
verharde oppervlak een stuk kleiner is en houdt minder warmte vast. Doordat deze tegels
minder snel opwarmen is de temperatuur in de nachten ook lager. Wat ook meehelpt om de
temperatuur te verlagen is dat het gras vocht verdampt wat een verkoelend effect heeft
(Amsterdam Rainproof, 2020b).
Groene bermen
Het groen in de groene bermen zorgt voor verkoeling in de stad. Het groen creëert schaduw
en verdampt water. Ook draagt het bij aan meer biodiversiteit en geeft het een prettige
uitstraling.
Groene daken (privaat)
Groene daken bufferen niet alleen het water maar ze helpen ook mee om de stedelijke
opwarming te verlagen. Een groen dak is op zonnige zomer dagen circa 27 graden en een
bitumen dak warmt op tot 70 graden. Doordat het groen op de daken minder opwarmt, de
warmte minder vasthoud en ook water verdampt, koelt de omgeving af (GroenBlauwe
Netwerken, 2020).
Een groen dak werkt ook als isolatiemateriaal en kan het thermisch comfort in gebouwen
verbeteren. Wanneer een dak slecht geïsoleerd is, kan een groen dak de gemiddelde
luchttemperatuur in een gebouw met 6,5 graden verlagen. Bij goed geïsoleerde gebouwen is
dit effect minder dan 1 graden. Het verkoelende effect van groene daken aan de
buitenomgeving hangt af van de soort vegetatie, de dichtheid van de bladbedekking, het
vochtgehalte en het dakoppervlak. Het verkoelend effect van de daken is niet te merken op
straatniveau, tenzij elk gebouw in de stad bedenkt is met een groen dak (Solcerova, 2020).
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Bijlage 6 Scoresystematiek multicriteria-analyse
Deze bijlage licht de scoresystematiek per factor toe die gebruikt zijn bij de multicriteriaanalyse in hoofdstuk 4.
Waterbergingscapaciteit
Bij deze beoordeling wordt er bekeken hoeveel water een maatregel ongeveer kan bergen
per m². Wanneer een klimaatadaptatiemaatregel veel water kan bergen dan kan die een
hogere score krijgen. Bergt de maatregel weinig water dan krijgt deze een lage score.
Tegen gaan van hittestress
Wanneer een maatregel wordt beoordeeld op het verminderen en tegengaan van hittestress
wordt bekeken in welke maten dit gebeurt. Sommige maatregelen verminderen de hittestress
door meerdere aspecten. Zo kunnen ze water verdampen maar ook schaduw creëren.
Helpen de maatregelen heel erg goed tegen hittestress dan krijgen ze een hoge score.
Hoeveelheid groen
Ook de hoeveelheid groen bij een maatregel is van belang. De Gemeente Amsterdam wil
vooral groene maatregelen die worden toegepast. Daarom scoort een maatregel met veel
groen hoger dan een maatregel met weinig groen.
Multifunctioneel ruimtegebruik
In de stad is weinig ruime aanwezig waardoor alle beschikbare ruimte multifunctioneel
gebruikt moeten worden. De maatregelen die aangelegd kunnen worden zijn daarom ook
beoordeeld op het multifunctioneel ruimtegebruik. Wanneer de maatregelen voor meerdere
doeleinden gebruikt kunnen worden scoren deze hoger.
Onderhoud
De hoeveelheid onderhoud van een maatregel heeft grote invloed op de werking ervan.
Wanneer een maatregel veel onderhoud vergt en dit niet op tijd of vaak genoeg gedaan
wordt kan het zijn dat de maatregel minder goed of niet meer zal functioneren. Daarom is de
hoeveelheid onderhoud van groot belang. Wanneer een maatregel weinig onderhoud vergt
krijgt deze een hoge score. Moet er veel en vaak onderhoud gepleegd worden zal de
maatregel hier laag op score.
Hoeveel klimaatproblemen worden verminderd en werkt het mee aan mitigatie?
In dit klimaatbestendige ontwerp ligt de focus op wateroverlast en hittestress
verminderen/voorkomen. Sommige maatregelen zorgen ervoor dat beide problemen worden
verminderd en/of voorkomen. Andere maatregelen zijn geschikt voor één van de twee.
Wanneer een maatregel wateroverlast en hittestress kan verminderen en daarnaast ook kan
bijdragen aan het voorkomen van klimaatverandering krijgt deze drie punten. Verminderen
ze wateroverlast en hittestress krijgt de maatregel twee punten. Verminderen ze één van de
twee dan krijgen ze één punt.
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Biodiversiteit
In de stad is veel minder biodiversiteit dan op het platteland. Klimaat adaptieve maatregelen
kunnen ervoor zorgen dat er meer biodiversiteit kan ontstaan. Zorgt een maatregel voor veel
biodiversiteit dan krijgen ze een hoge score.
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Bijlage 7 Ontwerp variant 1
In deze bijlage is klimaatbestendig ontwerp variant 1 weergegeven.
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Bijlage 8 Ontwerp variant 2
Het klimaatbestendig ontwerp variant 2 is in deze bijlage weergegeven.
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Bijlage 9 Oppervlaktes
Voor de berekeningen zijn voor alle losse onderdelen oppervlaktes nodig. Deze oppervlaktes
zijn in deze bijlage weergegeven.

117

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1=924

2=2816

1=90

1=446

1=406

3=32
1=72

1=1400
3=66

2=113
1=1114

1=116

2=1132
2=36
2=698
2=372

2=523

4=2505

3=1585

Legenda
Groen plein/speelplaats of waterplein
Watervasthoudende plantenbak
Groene zijberm of stedelijke infiltratiestrook
Groene middenberm
Groene parkeervakken

Fietspad met waterdoorlatend asfalt
Stoep
Overige verharding
Gebouwen

C0

19-05-20

NR

DATUM

DEFINITIEF

LD

WIJZIGING

GET.

TEKENAAR

Afstudeeropdracht

Laura Dijkstra

Civiele Techniek - Water

STUDENTENNR

SCHAAL

1:500 cm
FORMAAT

500735625
Wibautstraat
HvA Amstelcampus en omgeving
Klimaatbestendig ontwerp
Oppervlaktes

A3
BLAD IN BLADEN

1
TEKENINGNUMMER

1

IN 3
WIJZ.NR

C0

INTERN
C:\Users\Laura\Documents\HvA\Leerjaar 4\Afstuderen\Studieobject Wibautstraat Laura Oppervlaktes.dwg

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1=841

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

5=1734

9=959

6=820

7=72

3=635
3=72,5
3=320

3=392

4=36

3=36

5=294

2=113

5=115

4=109

2=833

3=66
4=981

10=54

6=36

5=18

4=517

6=301

4=333

5=751
1=2706

7=672
7=1

76

Legenda
Groen plein/speelplaats of waterplein
Watervasthoudende plantenbak
Groene zijberm of stedelijke infiltratiestrook
Groene middenberm
Groene parkeervakken

Fietspad met waterdoorlatend asfalt
Stoep
Overige verharding
Gebouwen

8=1024

C0

19-05-2020

NR

DATUM

DEFINITIEF

LD

WIJZIGING

GET.

TEKENAAR

Afstudeeropdracht

Laura Dijkstra

Civiele Techniek - Water

STUDENTENNR

SCHAAL

1:500 cm
FORMAAT

500735625
Wibautstraat
HvA Amstelcampus en omgeving
Klimaatbestendig ontwerp
Oppervlaktes

A3
BLAD IN BLADEN

2
TEKENINGNUMMER

2

IN 3
WIJZ.NR

C0

INTERN
C:\Users\Laura\Documents\HvA\Leerjaar 4\Afstuderen\Studieobject Wibautstraat Laura Oppervlaktes.dwg

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

3=970

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

5=349

9=36

8=18
5=1124

6=101

3=799

5=115

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

4=109

4=600

8=58

4=63

5=294

=5

9=

6=301

6=280

10

66

10=54

5

6=1113

5=79,5

5=751
11=1309

12=1114

8=1024

Legenda
Groen plein/speelplaats of waterplein
Watervasthoudende plantenbak
Groene zijberm of stedelijke infiltratiestrook
Groene middenberm
Groene parkeervakken

Fietspad met waterdoorlatend asfalt
Stoep
Overige verharding
Gebouwen

C0

19-05-2020

NR

DATUM

DEFINITIEF

LD

WIJZIGING

GET.

TEKENAAR

Afstudeeropdracht

Laura Dijkstra

Civiele Techniek - Water

STUDENTENNR

SCHAAL

1:500 cm
FORMAAT

500735625
Wibautstraat
HvA Amstelcampus en omgeving
Klimaatbestendig ontwerp
Oppervlaktes

A3
BLAD IN BLADEN

3
TEKENINGNUMMER

3

IN 3
WIJZ.NR

C0

INTERN
C:\Users\Laura\Documents\HvA\Leerjaar 4\Afstuderen\Studieobject Wibautstraat Laura Oppervlaktes.dwg

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

10=1199

9=959

6=820

Klimaatadaptatiemaatregelen bij de HvA Amstelcampus

•••

Bijlage 10 Gebieden
Het plangebied is opgedeeld in 9 verschillende gebieden. De gebieden zijn hieronder
weergegeven.
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Bijlage 11 Berekeningen huidige situatie
Voor de huidige situatie zijn berekeningen uitgevoerd om te bekijken of het gebied een maatgevende bui kan verwerken.
Totale oppervlaktes:
Huidige situatie

Verhard:
Gebouwen
Stoep
Fietspad
Zijberm
Weg
Parkeervakken
Speelveld en omgeving
Overig oppervlak

Opp (m²):
Onverhard:
16661 Middenberm
3350 Speelveld en omgeving
2066
2642
6720
518
2464
2343
36764

Opp (m²):
2746
242

Totaal:
39752

2988

Oppervlaktes per onderdeel (nummer elf van het Overig oppervlak is onderverdeeld in zes stukken en wordt in de berekeningen verdeeld over
verschillende gebieden):
Oppervlaktes in m²
Gebouwen
Stoep
Fietspad
Zijberm
Weg
Middenberm
Parkeervakken
Voetbalveld en omgeving
Overig opp

1
924
841
446
406
1400
1114
72
2706
116

2
2816
523
372
698
1132
833
36

3
1585
635
320
392
970
799
36

4
2505
600
333
517
981

5
1734
751
294
349
1124

6
820

7
672

8
1024

9
959

10
1199

301
280
1113

36

18

36

176

18

36

54

113

66

109

115

101

72

58

66
55
Overig opp Nr 11/6

11
1309

1472
245,33

12 Totaal
1114
16661
3350
2066
2642
6720
2746
518
2706
2343
39752
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Afvoerend oppervlak per gebied:
Afvoerend oppervlak/ gebied:
Gebouwen
Stoep
Fietspad
Weg
Overig opp
Zijberm
Middenberm
Parkeervakken
Voetbalveld en omgeving verhard
Voetbalveld en omgeving onverhard
Totaal (m²):

1 Opp (m²):
1 en 2
3740
1
841
1
446
11
1

245,33
406,00

1

72,00

2 Opp (m²):

1 en 2
1 en 2

2532
229

1

1114

3 Opp (m²):
3 en 4
4090
2
523
2
372

4 Opp (m²):
5 en 6
2554
3
635
3
320

11
2

245,33
698,00

7 en 11
3

317,33
392,00

2

36,00

3 en 4

72,00

5 Opp (m²):

3 en 4
3 en 4

1951
175

2

833

6 Opp (m²):
7 en 8
1696
4

333

11
4

245,33
517,00

8 en 11
5

303,33
349,00

230,00
2464,00
242,00
5727,33

8 en 9

54,00

3875

5964,33

4290,33

2959

4 Opp (m²):

5 Opp (m²):
2
833

0

833

8 Opp (m²):

5 en 6
5 en 6
3

5, 6 en 7
1
1

5750,33

7 Opp (m²):
9 en 10
2158
4
600
5
294

3758,33

9 Opp (m²):
11 en 12
2423
5
751
6
301

2237
216 9, 10 en 11
6
799
10

3252

366,33
280,00
54,00

4175,33

Oppervlaktes per gebied van bestaand groen in het plangebied:
Oppervlaktes bestaand groen/ gebied:
Groen middenberm
Voetbalveld en omgeving
Totaal (m²):

1 Opp (m²):

2 Opp (m²):
1
1114

3 Opp (m²):

6 Opp (m²):
1

0

1114

0

7 Opp (m²):

8 Opp (m²):
3
799

9 Opp (m²):

0

799

0

242,00
242

Gegevens waarmee gerekend is:
Maatgevende bui:
Afvoer naar riolering:
Maatgevende bui-afvoer riolering:
Diepte bodem:
Bergingscoefficient:
Diepte bodem x bergingscoefficient:

T=200

0,07
0,02
0,05
0,54
0,35
0,189

m/uur
m/uur
m/uur
m

70 mm/uur
20 mm/uur

Noodzakelijke berging:
Noodzakelijke berging per gebied (m³):
Afvoerend opp x Maatgevende bui:

1
287,52

2
193,75

3
298,22

4
214,52

5
147,95

6
286,37

7
187,92

8
162,6

9
208,77
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Mogelijke berging, daadwerkelijke berging en vervolgens is de overcapaciteit berekend met behulp van de noodzakelijke berging:
HUIDIGE SITUATIE
Gebieden:

1

Mogelijke berging in m³ /gebied:
Groen middenberm
Voetbalveld en omgeving onverhard
Totaal:

2

3

4

210,546
0,00

210,55

5

6

7

157,44
0,00

0,00

Daadwerkelijke berging in m³/gebied:
Groen middenberm
Voetbalveld en omgeving onverhard
Totaal:

0,00

55,70

0,00

0,00

Overcapaciteit:

-287,52

-138,05

-298,22

-214,52

55,70

157,44

8

9

151,01
45,74
45,74

0,00

41,65

151,01

0,00

39,95

41,65

12,10
12,10

0,00

39,95

0,00

-106,30

-274,27

-187,92

-122,65

-208,77
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Bijlage 12 Berekeningen varianten
Om te bekijken of er wateroverlast voor komt in het gebied zijn er berekeningen uitgevoerd voor de ontwerp varianten. Deze zijn hieronder
uitgebreid weergegeven.
Totale oppervlaktes:
Variant 1

Verhard:
Gebouwen
Stoep
Weg
Overig oppervlak

Opp (m²):
16661
3045
6720
2343

Onverhard:
Fietspad
Zijberm
Parkeervakken
Middenberm
Speelveld en omgeving
Stoep

Opp (m²):
2066
2642
518
2746
2706
305
10983

Totaal:
39752

Onverhard:
Fietspad
Zijberm
Parkeervakken
Middenberm
Stoep
Speelveld en omgeving

Opp (m²):
2066
2642
518
2746
305
706
8983

Totaal:
39752

28769
Variant 2

Verhard:
Gebouwen
Stoep
Weg
Speelveld en omgeving
Overig oppervlak

Opp (m²):
16661
3045
6720
2000
2343
30769
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Oppervlaktes per onderdeel (nummer elf van het Overig oppervlak is onderverdeeld in zes stukken en wordt in de berekeningen verdeeld over
verschillende gebieden):
Oppervlaktes in m²

1
924
751
90
446
406
1400
1114
72
2706
116

Gebouwen
Stoep
Planten bakken
Fietspad
Zijberm
Weg
Middenberm
Parkeervakken
Voetbalveld en omgeving
Overig opp

2
2816
523
372
698
1132
833
36

3
1585
562,5
72,5
320
392
970
799
36

4
2505
537
63
333
517
981

5
1734
671,5
79,5
294
349
1124

6
820

7
672

8
1024

9
959

10
1199

301
280
1113

36

18

36

176

18

36

54

113

66

109

115

101

72

58

66
55
Overig opp Nr 11/6

11
1309

12 Totaal
1114
16661
3045
305
2066
2642
6720
2746
518
2706
2343
39752

1472
245,33

Afvoerend oppervlak per gebied:
Afvoerend oppervlak/gebied:
Gebouwen
Stoep
Fietspad
Weg
Overig opp
Plantenbak
Zijberm
Middenberm
Parkeervakken
Voetbalveld en omgeving
Totaal (m²):

1 Opp (m²):
1 en 2
3740
1
751
1
446
11
1
1
1

245,33
90,00
406,00

2 Opp (m²):

1 en 2
1 en 2

2532
229

1

1114

72,00

3 Opp (m²):
3 en 4
4090
2
523
2
372
11

245,33

2

698,00

2

5750,33

3875

36,00

4 Opp (m²):
5 en 6
2554
3
562,5
3
320
7 en 11
3
3
3 en 4

5964,33

317,33
72,50
392,00

5 Opp (m²):

3 en 4
3 en 4

1951
175

2

833

72,00

6 Opp (m²):
7 en 8
1696
4

333

11

245,33

4

517,00

1

230,00
2706,00
5727,33

8 en 11
4
5

303,33
63,00
349,00

8 en 9

54,00

8 Opp (m²):

5 en 6
5 en 6

3
5, 6 en 7

4290,33

7 Opp (m²):
9 en 10
2158
4
537
5
294

2959

3758,33

9 Opp (m²):
11 en 12
2423
5
671,5
6
301

2237
216 9, 10 en 11
5
6
799
10
3252

366,33
79,50
280,00
54,00
4175,33

Oppervlaktes per gebied van nieuwe klimaatadaptatiemaatregelen in het plangebied:
Oppervlaktes maatregelen/gebied:
Groene zijberm/ infiltratiestrook
Groen middenberm
Watervasthoudende plantenbakken
P-vakken
Halfverharding
Groen plein/ speelplaats/ waterplein
Totaal (m²):

1 Opp (m²):
1
406

2 Opp (m²):
1

1
1
1

4 Opp (m²):
3
392

1114

90
72
223
791

3 Opp (m²):
2
698

2
2
2

1114

5 Opp (m²):

36
186
920

3
3 en 4
3

7 Opp (m²):
5
349

833

72,5
72
160
696,5

6 Opp (m²):
4
517

3
5, 6 en 7
4
1

833

8 Opp (m²):

230
166,5
2706
3619,5

4
8 en 9
5

9 Opp (m²):
6
280

799

63
54
147
613

5
10
6
799

79,5
54
150,5
564
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Gegevens waarmee gerekend is:
Maatgevende bui:
Afvoer naar riolering:
Maatgevende bui-afvoer riolering:
Diepte bodem:
Bergingscoefficient:
Diepte bodem x bergingscoefficient:

T=200

0,07
0,02
0,05
0,54
0,35
0,189

m/uur
m/uur
m/uur
m

70 mm/uur
20 mm/uur

Noodzakelijke berging:
Noodzakelijke berging per gebied (m³):
Afvoerend opp x Maatgevende bui:

1
287,52

2
193,75

3
298,22

4
214,52

5
147,95

6
286,37

7
187,92

8
162,6

9
208,77

Berging per maatregel in de grond, de totale berging per maatregel en vervolgens kon de overcapaciteit voor variant 1 berekend worden met
behulp van de noodzakelijke berging:
VARIANT 1
Gebieden:

1

Berging (m³) per maatregel in de
grond/ gebied:
Groene zijberm
Groen middenberm
Watervasthoudende plantenbakken
P-vakken
Halfverharding
Groen plein/ speelplaats

2

3

4

131,922

74,088

6,804
35,154

25,38
13,608
30,24

131,922

74,09

5

6

7

97,713

65,96

8

9

Diepte per maatregel
76,734
210,546
31,5
13,608
42,15

Berging (m³) per maatregel/ gebied
Groene zijberm
Groene middenberm
Watervasthoudende plantenbakken
P-vakken
Halfverharding
Groen plein/ speelplaats
Totaal:

208,99

Overcapaciteit:

-78,53

76,73

157,44

210,546
76,50
13,61
42,15

151,01
43,47
31,4685
511,434

97,71

22,05
10,206
27,78

61,63
13,61
30,24

210,55

173,88

179,56

16,80

-124,34

-34,96

27,83
10,206
28,44

65,96

157,44
6,804
35,154

52,92
Bovenop:
0,5 m

Grond:
1m

Diepte bodem x bergingscoefficient:
0,35

52,92
151,01

53,55
10,21
27,78

67,575
10,206
28,44

157,44

43,47
31,47
511,43
684,09

157,50

151,01

159,15

2082,16

9,49

397,72

-30,42

-11,59

-49,62

94,55
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Berging per maatregel in de grond, de totale berging per maatregel en vervolgens kon de overcapaciteit voor variant 2 berekend worden met
behulp van de noodzakelijke berging:
VARIANT 2
Gebieden:

1

Berging in de grond
Stedelijke infiltratiestrook
Waterplein verhard
Waterplein onverhard
Groene zijberm
Watervasthoudende plantenbakken
P-vakken
Halfverharding

2

3

4

210,546

76,734
31,5
13,608
42,15

Berging in m³ per maatregel/ gebied
Stedelijke infiltratiestrook
Waterplein verhard
Waterplein onverhard
Groene zijberm
Watervasthoudende plantenbakken
P-vakken
Halfverharding
Totale berging in m³ per gebied

76,734
76,50
13,61
42,15
208,99

Overcapaciteit:

-78,53

5

6

7

157,44

131,922
6,804
35,154

544,746

43,47
31,47

65,96
22,05
10,206
27,78

407,34

131,922

544,75

6,804
35,154
173,88

74,09
61,63
13,61
30,24
179,56

351,00

-124,34

-34,96

9

Opp
Waterplein verhard
Waterplein onverhard
Stedelijke infiltratiestrook

151,01
133,434
97,71

74,09
25,38
13,61
30,24

8

2000
706

Diepte [m]
1
0,3

52,92
27,83
10,206
28,44

0,2

390,71
2000
133,434
97,71

407,34

43,47
31,47
2306,09

65,96
53,55
10,21
27,78
157,50

259,39

2019,72

-30,42

390,71

52,92
27,83
10,206
28,44
159,15

4527,96

228,11

-49,62

2540,36
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Bijlage 13 Definitief ontwerp
In deze bijlage is het definitieve ontwerp te zien. Het definitieve ontwerp heeft vier
bovenaanzichten en twee doorsnedes.
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Bijlage 14 Berekeningen definitief ontwerp
De uitgewerkte berekeningen van het definitieve ontwerp voor wateroverlast en hittestress zijn hieronder weergegeven.
Berekening voor wateroverlast
Totale oppervlaktes:
Huidige situatie

Definitief ontwerp

Verhard:
Gebouwen
Stoep
Fietspad
Zijberm
Weg
Parkeervakken
Speelveld en omgeving
Overig oppervlak

Verhard:
Gebouwen
Stoep
Weg
Waterplein
Overig oppervlak

Opp (m²):
Onverhard:
16661 Middenberm
3350 Speelveld en omgeving
2066
2642
6720
518
2464
2343
36764

Opp (m²):
2746
242

2988

Totaal:
39752

Opp (m²):
16661
3045
6720
208
2343

Opp (m²):
2066
2642
518
2746
2498
305
10775

Totaal:
39752

28977

Onverhard:
Fietspad*
Zijberm
Parkeervakken
Middenberm
Groen plein/speelplaats
Plantenbakken
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Oppervlaktes per onderdeel (nummer elf van het Overig oppervlak is onderverdeeld in zes stukken en wordt in de berekeningen verdeeld over
verschillende gebieden):
Oppervlaktes in m²
Gebouwen
Stoep
Planten bakken
Fietspad
Zijberm
Weg
Middenberm
Parkeervakken
Groen plein/speelplaats
Waterplein
Overig opp

1
924
751
90
446
406
1400
1114
72
2498
208
116

2
2816
523
372
698
1132
833
36

3
1585
562,5
72,5
320
392
970
799
36

4
2505
537
63
333
517
981

5
1734
671,5
79,5
294
349
1124

6
820

7
672

8
1024

9
959

10
1199

301
280
1113

36

18

36

176

18

36

54

113

66

109

115

101

72

58

66
55
Overig opp Nr 11/6

11
1309

12 Totaal
1114
16661
3045
305
2066
2642
6720
2746
518
2498
208
2343
39752

1472
245,33

Afvoerend oppervlak per gebied:
Afvoerend oppervlak/gebied:
Gebouwen
Stoep
Fietspad
Weg
Overig opp
Plantenbak
Zijberm
Middenberm
Parkeervakken
Groen plein/speelplaats
Waterplein
Totaal (m²):

1 Opp (m²):
1 en 2
3740
1
751
1
446
11
1
1
1

245,33
90,00
406,00

2 Opp (m²):

1 en 2
1 en 2

2532
229

1

1114

72,00

5750,33

3 Opp (m²):
3 en 4
4090
2
523
2
372
11

245,33

2

698,00

2

3875

36,00

5964,33

4 Opp (m²):
5 en 6
2554
3
562,5
3
320
7 en 11
3
3
3 en 4

317,33
72,50
392,00

5 Opp (m²):

3 en 4
3 en 4

1951
175

2

833

72,00

4290,33

6 Opp (m²):
7 en 8
1696
4

333

11

245,33

4

517,00

1
1

230,00
2498,00
208,00
5727,33

8 en 11
4
5

303,33
63,00
349,00

8 en 9

54,00

8 Opp (m²):

5 en 6
5 en 6

3
5, 6 en 7

2959

7 Opp (m²):
9 en 10
2158
4
537
5
294

3758,33

9 Opp (m²):
11 en 12
2423
5
671,5
6
301

2237
216 9, 10 en 11
5
6
799
10

3252
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Oppervlaktes per gebied van nieuwe klimaatadaptatiemaatregelen in het plangebied:
Oppervlaktes maatregelen/gebied:
Groene zijberm
Groen middenberm
Watervasthoudende plantenbakken
P-vakken
Halfverharding
Groen plein/speelplaats
Waterplein
Totaal (m²):

1 Opp (m²):
1
406

2 Opp (m²):
1

1
1
1

3 Opp (m²):
2
698

4 Opp (m²):
3
392

5 Opp (m²):

1114

90
72
223

2
2
2

791

1114

3
3 en 4
3

36
186

920

6 Opp (m²):
4
517

7 Opp (m²):
5
349

833

72,5
72
160

3
5, 6 en 7
4
1
1

696,5

8 Opp (m²):

833

230
166,5
2498
208
3619,5

4
8 en 9
5

799

63
54
147

5
10
6

613

799

Gegevens waarmee gerekend is:
Maatgevende bui:
Afvoer naar riolering:
Maatgevende bui-afvoer riolering:
Diepte bodem:
Bergingscoefficient:
Diepte bodem x bergingscoefficient:

T=200

0,07
0,02
0,05
0,54
0,35
0,189

m/uur
m/uur
m/uur
m

70 mm/uur
20 mm/uur

Noodzakelijke berging:
Noodzakelijke berging per gebied (m³):
Afvoerend opp x Maatgevende bui:

1
287,52

2
193,75

3
298,22

4
214,52

5
147,95

6
286,37

7
187,92

8
162,6

9 Opp (m²):
6
280

9
208,77

140

79,5
54
150,5

564

Klimaatadaptatiemaatregelen bij de HvA Amstelcampus

•••
Berging per maatregel in de grond, de totale berging per maatregel en vervolgens kon de overcapaciteit voor het definitieve ontwerp berekend
worden met behulp van de noodzakelijke berging:
DEFINITIEF
Gebieden:

1

Berging (m³) per maatregel in de
grond/ gebied:
Groene zijberm
Groen middenberm
Watervasthoudende plantenbakken
P-vakken
Halfverharding
Groen plein/ speelplaats

2

3

4

131,92

74,09

6,80
35,15

25,38
13,61
30,24

131,92

74,09

5

6

7

97,71

65,96

8

9

Diepte per maatregel
76,73
210,55
31,5
13,61
42,15

Berging (m³) per maatregel/ gebied
Groene zijberm
Groen middenberm
Watervasthoudende plantenbakken
P-vakken
Halfverharding
Groen plein/ speelplaats
Waterplein
Totale berging in m³ per gebied

208,99

Overcapaciteit

-78,53

76,73

157,44

76,50
13,61
42,15

151,01
43,47
31,47
472,12

97,71

210,55

22,05
10,21
27,78

61,63
13,61
30,24

210,55

173,88

179,56

16,80

-124,34

-34,96

27,83
10,21
28,44

65,96

157,44
6,80
35,15

52,92
Bovenop:
0,5 m

Grond:
1m

Diepte bodem x bergingscoefficient:
0,35

52,92
151,01

53,55
10,21
27,78

67,58
10,21
28,44

157,44

43,47
31,47
472,12
312,00
956,77

157,50

151,01

159,15

9,49

670,41

-30,42

-11,59

-49,62

1,5 m
2354,84
367,24

Berekening voor hittestress
Verblijfsplekken
Stoep

Voetbalveld en omgeving

Nummer
gebied

Nummer
1
2
3
4
5
1

1
3
4
7
9
6

Oppervlak Schaduw huidige
Minimaal benodigde Schaduw
[m²]
situatie [m²]
schaduw (40%) [m²]
ontwerp [m²]
841
0
336,4
360
523
354
209,2
354
635
20
254
276
600
0
240
264
751
751
300,4
751
2406
1041
1082,4
1763
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