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De stad Groningen is een van de eerste gemeenten 

die op grote schaal een maaiveldmodel voor zowel 

wateroverlast als hiCestress heeX opgesteld en 

geëvalueerd. Hierin is op stoeptegelniveau te zien 

waar de meeste overlast zal zijn, gebaseerd op 

verschillende klimaatscenario’s. Dit inzicht is van 

belang omdat de kwaliteit van de leefomgeving 

van de stad onder druk kan komen te staan door 

de veranderingen in het klimaat en menselijk 

handelen, zoals het aanbrengen van verharding.

De stad is al langer bezig met klimaatbestendig-

heid. Zo verstrekt de gemeente al sinds 2009 

subsidies voor groene daken. Van deze subsidie 

wordt ^ink gebruik gemaakt. Uiteindelijk is het 

e`ectiever en goedkoper om water op daken te 

bergen en vast te houden dan in beton onder de 

grond. 

Samenwerking

Diverse partijen hebben de handen ineen-

geslagen om inzicht te krijgen in de gevolgen van 

hevige regenbuien, langdurige droogte en hiCe in 

het stedelijk gebied van Groningen. Hiervoor is de 

Hanzehogeschool Groningen eind 2013 begonnen 

met het project ‘klimaatscan Groningen’. Het 

doel was niet enkel het in kaart brengen van de 

mogelijke knelpunten, maar ook om direct tot 

handelen over te gaan om snel en kostene`ectief 

de stedelijke kwaliteit te verbeteren. 

De gemeente, provincie en regio Groningen- 

Assen hebben samen de opdracht verleend 

voor deze klimaatscan aan het kenniscentrum 

Noorderruimte van de Hanzehogeschool. Het 

lectoraat Ruimtelijke transformaties is met het 

project aan de slag gegaan. Bedrijven, overheden, 

onderzoeks- en onderwijsinstellingen en bur-

gers werden erbij betrokken. Er is veel kennis 

uitgewisseld met nationale en internationale 

partijen over bijvoorbeeld het toepassen van de 

diverse oplossingen. 

Maatregelen

Juist de combinatie van het onderzoek en de 

praktijk maakt deze aanpak interessant voor 

andere gemeenten. In de Oosterpoortbuurt, 

een van de wijken in Groningen, wordt het 

natuurlijke verloop van het maaiveld nu beter 

benut, waardoor piekbuien minder overlast 

veroorzaken. Een redelijk simpele oplossing met 

groot resultaat. Daarnaast is in samenwerking 

met het waterschap een waterkaart gemaakt, die 

het functioneren van het oppervlaktewater en de 

riolering en ook de relatie daartussen voor de hele 

stad inzichtelijk maakt. Dat maakt het eenvoudiger 

bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden 

met de e`ecten van verschillende plannen op de 

waterhuishouding.

Wateroverlast en hi-estress in beeld
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Onderwijs

Op 27 maart 2014 organiseerde de Hanze-

hogeschool de Climate toolbox experience day. Welke 

gereedschappen bestaan er om klimaatbestendig 

in te richten en hoe zet je die gereedschappen 

succesvol in? Daar besteedden de sprekers van 

deze dag aandacht aan. In verschillende work-

shops gingen de deelnemers, onder leiding van 

landelijk bekende experts, aan de slag met tools 

zoals een 3D-visualisatie van wateroverlast en 

een proef met waterdoorlatende bestrating. Ook 

hier besloot de Hanzehogeschool de praktijk 

aan de theorie vast te knopen. In samenwerking 

met de gemeente mochten de deelnemers een 

straat onder water zeCen om te zien wat er 

dan precies gebeurt. Ook is aansluiting gezocht 

met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Deze 

universiteit onderzocht welke relatie er bestaat 

tussen de toenemende verharding van onze 

steden en wateroverlast. We weten natuurlijk 

dat die relatie bestaat. Maar het is relevant te 

weten hoe groot die invloed is, om het belang van 

vergroening te kunnen onderstrepen. 

Met die vergroening is de stad ook al hard 

aan de slag. Groningen is namelijk een van de 

icoonsteden van Operatie Steenbreek. De andere 

steden zijn Leeuwarden, Den Haag, Eindhoven 

en Amersfoort en inmiddels heeX Maastricht 

zich ook aangesloten. Het doel van Operatie 

Steenbreek is burgers enthousiast maken over 

het vergroenen van hun tuin en dak. Ongeveer 

veertig procent van het stedelijk oppervlak is in 

bezit van particulieren, dus kunnen zij zorgen voor 

een ^inke positieve verandering op dit gebied en 

daarmee zorgen voor betere afwatering en voor 

een gezondere en mooiere leefomgeving.    

   


