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Klimaatadaptatie met Natuur   

Wateroverlast, hittestress, droogte, overstromingen:                                                                  
grote maatschappelijke uitdagingen, zeker voor (binnen)steden -> 

Hoe kan het gebied rondom de stad bijdragen aan de klimaatbestendigheid 
van stad en ommeland?



Grote opgaves in schaarse ruimte



Nature-based solutions



Bron: ‘Hoe vergroenen we bedrijventerreinen?’, provincie Gelderland



Bron: Heidi van Woudenberg (2020) 
: 



Effecten en geschatte kosten van hitte, droogte & 
wateroverlast voor Dordrecht (2018 -2050)







Werkwijze ‘Klimaatadaptatie met Natuur’  

• Richt zich primair op klimaatadaptatie: verminderen 
overstromingsrisico, en risico’s op hittestress, droogte, 
wateroverlast 

• D.m.v. ‘nature-based solutions’

• Is praktijkgericht: d.w.z. een ‘werkwijze die werkt’

• Is integraal, d.w.z. met aandacht voor:
• andere groene waardes (biodiversiteit, CO2-opslag, beperken 

bodemdaling, waterkwaliteit)
• andere opgaves (wonen, duurzame energie-opwek, 

landbouwtransitie, vitale bedrijventerreinen, …)

• Richt zich op de visievorming; daar wordt de basis voor 
de uitvoering gelegd



De werkwijze ‘Klimaatadaptatie met Natuur’:

• Framework met 8 bouwstenen

• In drie workshops wordt aan de hand van 
deze acht bouwstenen relevante informatie 
verzameld

• Daarbij kan gebruik worden gemaakt van 
diverse hulpmiddelen/checklists

• Meerlagenbenadering is uitgangspunt bij 
oplossingsrichtingen. Daarvoor worden 
relevante kaartlagen voor klimaatadaptatie 
met natuur gebruikt (GIS-analyse)

• De uitkomsten van de workshops worden 
samengevat in een gebiedscanvas en 
visualisatie



1. Identiteit & 
kenmerken 

gebied

2. Klimaatrisico’s 
en - doelen 

3. Centrale 
klimaatvraagstuk

4. Scope                 
(ruimte, tijd) 

5. Ruimtelijke  
opgaves

6. Oplossings-
richtingen en 

impact

7. Actoren, 
belangen, 
funding

8. Voorkeurs-
richting

Framework ‘Klimaatadaptatie met Natuur’->              
8 bouwstenen voor visievorming

Made by Stroming / GreenSteps Duurzame Innovatie (2021) : 



De werkwijze ‘Klimaatadaptatie met Natuur’:

• Framework met 8 bouwstenen

• In drie workshops wordt aan de hand van 
deze acht bouwstenen relevante informatie 
verzameld

• Daarbij kan gebruik worden gemaakt van 
diverse hulpmiddelen/checklists

• Meerlagenbenadering is uitgangspunt bij 
oplossingsrichtingen. Daarvoor worden 
relevante kaartlagen voor klimaatadaptatie 
met natuur gebruikt (GIS-analyse)

• De uitkomsten van de workshops worden 
samengevat in een gebiedscanvas en 
visualisatie



Bouwsteen 1: Identiteit & kenmerken                    
gebied - Dordrecht -



Bouwsteen 5: Opgaves en ruimtelijke impact (1)



De werkwijze ‘Klimaatadaptatie met Natuur’:

• Framework met 8 bouwstenen

• In drie workshops wordt aan de hand van 
deze acht bouwstenen relevante informatie 
verzameld

• Daarbij kan gebruik worden gemaakt van 
diverse hulpmiddelen/checklists

• Meerlagenbenadering is uitgangspunt bij 
oplossingsrichtingen. Daarvoor worden 
relevante kaartlagen voor klimaatadaptatie 
met natuur gebruikt (GIS-analyse)

• De uitkomsten van de workshops worden 
samengevat in een gebiedscanvas en 
visualisatie



Voorbeeld hulpmiddel: Maatregelenkaart  

De complete maatregelenkaart vindt u hier: https://greenstepsduurzameinnovatie.nl/ziw/wp-
content/uploads/2022/04/3.-Maatregelenkaart-Klimaatadaptatie-met-natuur.pdf

https://greenstepsduurzameinnovatie.nl/ziw/wp-content/uploads/2022/04/3.-Maatregelenkaart-Klimaatadaptatie-met-natuur.pdf
https://greenstepsduurzameinnovatie.nl/ziw/wp-content/uploads/2022/04/3.-Maatregelenkaart-Klimaatadaptatie-met-natuur.pdf


De werkwijze ‘Klimaatadaptatie met Natuur’:

• Framework met 8 bouwstenen

• In drie workshops wordt aan de hand van 
deze acht bouwstenen relevante informatie 
verzameld

• Daarbij kan gebruik worden gemaakt van 
diverse hulpmiddelen/checklists

• Meerlagenbenadering is uitgangspunt bij 
oplossingsrichtingen. Daarvoor worden 
relevante kaartlagen voor klimaatadaptatie 
met natuur gebruikt (GIS-analyse)

• De uitkomsten van de workshops worden 
samengevat in een gebiedscanvas en 
visualisatie



Meerlagenbenadering



Bodem – hoogte - water

Bron: Bureau Stroming (2021) : 



Groen-blauwe structuur

Bron: Bureau Stroming (2021) : 



Landgebruik

Bron: Bureau Stroming (2021) : 



Risico’s hittestress, wateroverlast, overstroming

Bron: Bureau Stroming (2021) : 



De werkwijze ‘Klimaatadaptatie met Natuur’:

• Framework met 8 bouwstenen

• In drie workshops wordt aan de hand van 
deze acht bouwstenen relevante informatie 
verzameld

• Daarbij kan gebruik worden gemaakt van 
diverse hulpmiddelen/checklists

• Meerlagenbenadering is uitgangspunt bij 
oplossingsrichtingen. Daarvoor worden 
relevante kaartlagen voor klimaatadaptatie 
met natuur gebruikt (GIS-analyse)

• De uitkomsten van de workshops worden 
samengevat in een gebiedscanvas en 
visualisatie



Gebiedscanvas

• Context: Bouwstenen 1 & 2

• Uitdagingen: Bouwstenen 3, 4 en 5

• Oplossingsrichtingen: Bouwstenen 6 en 7

• Voorkeursrichting: Bouwsteen 8 

De blanco gebiedscanvas vindt u hier: 
https://greenstepsduurzameinnovatie.nl/ziw/wp
-content/uploads/2022/03/2.-GreenSteps-
Stroming_Gebiedscanvas-A0.pdf





Dit voorbeeld van de ingevulde gebiedscanvas van Dordrecht vindt u hier: 
https://media.stroming.nl/natuuromdestad/dordrecht/canvas/

https://media.stroming.nl/natuuromdestad/dordrecht/canvas/


Visualisatie Voorkeursrichting 

Illustratie: Dirk Oomen, Bureau Stroming (2021)



Werkwijze samengevat 





Meer info:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022
/01/27/klimaatadaptatie-met-natuur-tussen-stad-en-

platteland---een-praktische-werkwijze

heidi.greensteps@gmail.com / 06 – 53 86 28 40

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/01/27/klimaatadaptatie-met-natuur-tussen-stad-en-platteland---een-praktische-werkwijze
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/01/27/klimaatadaptatie-met-natuur-tussen-stad-en-platteland---een-praktische-werkwijze
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/01/27/klimaatadaptatie-met-natuur-tussen-stad-en-platteland---een-praktische-werkwijze
mailto:heidi.greensteps@gmail.com




Praktijkvoorbeeld

Ellen Kelder
Opgavemanager GroenBlauwe Stad
Deltaplan Biodiversiteit Congres 
14 februari 2023



Groenblauwe structuur Visie  (groot) 
Bestaat uit met als dragers de twee 
kenmerkende groene linten,  

Dordwijkzone en de Wantijzone (klein)
en fijnmazige vertakkingen zoals de 
dijklinten, killen, lanen en parken 
die het groen [vanuit NP De Biesbosch] 

tot aan de voordeur brengen.

Coalitie vorming tijdens de visievorming
Groenstructuur Eiland van Dordrecht  



Dordwijkzone en Wantijzone



Stedelijke groene structuur met verbindingen naar buiten





Schetsschuiten  RVO/LNV (https://www.rvo.nl/overheden)





+ =

(Stedelijke) Klimaatbuffer-as Recreatieve-as Verbonden structuren



Bestaand groen
dat kan onderdeel
kan worden van de 
Klimaatbuffer-as







Vanuit de rivier wordt de 
nieuwe Dordtse Biesbosch
voorzien van water. Het 
helofytenfilter maakt het water 
nog schoner.

Dit water wordt gebruikt door:

1. De Dordtse Biesbosch zelf
(natuurgebied).

2. De landbouw om tijdens de 
droogte te sproeien.

3. Voor het doorspoelen van 
het stedelijk water. 

Dit wordt de Waterkraan
genoemd

Natuurlijke Klimaatbuffer
Nieuwe Dordtse Biesbosch



Waterkraan functie



Wat brengt Stadspark XXL 
(voor biodiversiteit en klimaat en gezonde leefomgeving)

1. Klimaatbuffer-as  (noord – zuid)

- Klimaat (waterberging en verkoeling)

- Natuur en ecologie (ecologische zone versterken)

2. Actieve as  (noord- zuid)

- Open sportparken

- Gezondheid/Bewegen

- Ruimte om te verblijven en ontmoeten

- Langzaam verkeer Oost-West



Maatschappelijke Business Case Stadspark XXL

DECISIO: 

- Werkgelegenheid

- Gemeente inkomsten

- Agglomeratie effecten

RIVM: Baten van Groen
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GroeneBatenPlanner

Berekening van de baten
van ecosysteemdiensten



Woongenot: toename WOZ 

▪ Model 1 (GBP): (Luttik et al., 2007)

Toegevoegde WOZ-waarde door de afstand tot groen en     
blauw                         

Baten: € 29,4 miljoen

▪ Model 2 (Daams et al., 2019): 

Toegevoegde WOZ-waarde door de afstand tot attractief 
groen

▪ Nulalternatief: Wantijpark, Dubbelmondepark en 
Sterrenburgpark (rood)

▪ Stadspark scenario: gehele Dordwijkzone (rood en 
groen)

Baten: € 231 miljoen
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Maatschappelijke baten 3 x hoger dan kosten





Werkendam

Gorinchem

Sliedrecht

Hardinxveld

Woudrichem

Dordrecht

Zwijndrecht

H.I. Ambacht Papendrecht

Alblassserdam

Kinderdijk

Ridderkerk

Slikkerveer

Nationaal park

De Biesbosch



Omgevingsvisie de Staart (IABR)





… om de kwaliteiten van de Biesbosch de 
Stad in brengen!

Een omgevingsvisie de Staart…



Dank voor uw aandacht!

Graag uw reactie ☺

Heidi van Woudenberg 

Ellen Kelder 

Van Gogh


