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Klimaatadaptatie 
Eindhoven 

 

 
Luuk Postmes 

14 oktober 2015 

Opbouw presentatie 

• Beschrijving watersysteem Eindhoven 

 

•  Aanpak voor: 

• Hittestress 

• Wateroverlast 

(neerslag/oppervlaktewater) 

 

• Uitdagingen 

- 2 - Naar een klimaatbestendige gemeente 

14 oktober 2015 
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Eindhoven 
Oppervlak Eindhoven 90 km2 

Ongeveer 1/3 openbare ruimte is groen 

In 2014 ca. 220.000 inwoners 

 

1899 - 2004 

• Veel waterlopen zijn verdwenen 

• Verharding toegenomen 

• Riolering achter gebleven bij groei van de stad 

Eindhoven 1899 Eindhoven 2012 

Naar een klimaatbestendige gemeente 

14 oktober 2015 
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Ligging Eindhoven: 

 in het beekdal van de Dommel 

maaiveldhoogte 

Grondwater t.o.v. maaiveld 

Waterlopen bestaand 

en aan te leggen 
Naar een klimaatbestendige gemeente 

19 mei 2015  

Hittestresskaart Gevolgen voor: 

• gezondheid 

• productiviteit 

• verharding 

• groen 

• ……. 

 

Verantwoordelijkheid? 
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Meten van temperatuur in de stad 

In Aireas project 35 meetpunten met continumeting 

• Ca. 20 t.b.v. Temperatuur (verschillende methoden)   

• Maar ook: fijn stof en ultra fijnstof 

  

 

Naar een klimaatbestendige gemeente 

14 oktober 2015  

Zoeken naar oplossing  

voor Hittestress 
• Groene daken  
• Groene gevels 
• Bomen 
• Aanpassen bouwstijl? 

 

Uit “Greenspots reloaded” 

groen zonnescherm 

Daken 

Smalle 

Haven 

Sedum Dak 
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Lokale maatregelen 

- 9 - 

Wateroverlast 
Berekeningen toetsen aan klachten 

 

 

Wolk (op basis van AHN1) 

Checken met werkelijkheid: 

Is er water-op-straat en is het 

een probleem?  

Naar een klimaatbestendige gemeente 

14 oktober 2015  

http://www.ed.nl/multimedia/dynamic/02105/meiden_in_overstro_2105726q.jpg
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“simpele oplossing” verlaging kans 

op wateroverlast 

Potentiele wateroverlast    hoogteverloop weg aanpassen 

In blauwe gebieden     én berging in het groen 

Naar een klimaatbestendige gemeente 

14 oktober 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Waterberging en afvoer:     ombouw spoorsloot 
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• ..\waterhuishoudingsrapporten\doornakkers\foto's 

hefveld\DSC05199.JPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project van lange adem: Nieuwe Gender 

Waarde van water 

in de stad:  

hoe te 

realiseren/betalen 

 

 

 

Aanpak wateroverlast 

Waterlopen terug 

in de stad: 

../waterhuishoudingsrapporten/doornakkers/foto's hefveld/DSC05199.JPG
../waterhuishoudingsrapporten/doornakkers/foto's hefveld/DSC05199.JPG
../waterhuishoudingsrapporten/doornakkers/foto's hefveld/DSC05199.JPG
../waterhuishoudingsrapporten/doornakkers/foto's hefveld/DSC05199.JPG
../waterhuishoudingsrapporten/doornakkers/foto's hefveld/DSC05199.JPG
../waterhuishoudingsrapporten/doornakkers/foto's hefveld/DSC05199.JPG
../waterhuishoudingsrapporten/doornakkers/foto's hefveld/DSC05199.JPG
../waterhuishoudingsrapporten/doornakkers/foto's hefveld/DSC05199.JPG
../waterhuishoudingsrapporten/doornakkers/foto's hefveld/DSC05199.JPG
../waterhuishoudingsrapporten/doornakkers/foto's hefveld/DSC05199.JPG
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Naar een klimaatbestendige gemeente 

19 mei 2015  

Ontwerp park Emmasingelkwadrant 

Gender in het groen met 

waterberging voor 

extreme neerslag 

Waterberging en afvoer. Verbinden 

wateren 
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  Eindhoven Groener 
 
 

 

Doel: Verminderen verharding 

(minder overstorten) 

 

 

Nevendoelen 

• Biodiversiteit 

• Bijdrage aan groenblauwe 

dooradering  

• Kosten reductie in beheer 
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Naar een klimaatbestendige gemeente 

19 mei 2015  

 

 

 

 

 

 

Naar een klimaatbestendige gemeente 

14 oktober 2015  

Resultaat 
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  Eindhoven Groener 
 
 

 

Doel: Verminderen verharding 

(minder overstorten) 

 

 

Nevendoelen 

• Biodiversiteit 

• Bijdrage aan groenblauwe 

dooradering  

• Kosten reductie in beheer 

 

 

Uitdagingen waterhuishouding 

begint bij de gebouwen 

De stad verdicht steeds verder: 
 

•Een gezamenlijke opgave voor 
gemeentes, waterschappen, particulieren en bedrijfsleven 

 
•Meer groen: hoe te optimaliseren 

groeiplaats verbetering, minder maaien, groen verlagen etc. 

 
•Groen afstemmen op klimaatopgave 

fijnstof bestrijding, hittestress, biodiversiteit 

Naar een klimaatbestendige gemeente 

14 oktober 2015  
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Forli 

Newcastle 

Tallinn 

Istanbul 

Palermo 

Murcia 

Sant Cugat 

Naar een klimaatbestendige gemeente 

14 oktober 2015  

Ambities en toekomstverwachting samen 

met het waterschap “vaststellen” 

Kernwoorden: 
•Klimaatverandering 
•Circulair 
•Leefbaar, gezond 
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Is dit de toekomst? 

Naar een klimaatbestendige gemeente 

14 oktober 2015  

 

Naar een klimaatbestendige gemeente 

14 oktober 2015  

Transitie in stedelijk water 
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Klimaatbestendige stad: leefbare stad 

Bedankt voor de aandacht! 
Vragen? 

Naar een klimaatbestendige gemeente 

14 oktoberi 2015  


