
Klimaatadaptatiestrategie 
& Uitvoeringsagenda 

gemeente Ouder-Amstel 



Inhoudsopgave

2

Aanleiding, definities en & leeswijzer…………………………………….. 3

1. Proces & risico’s…………………………………………………………………. 5

2. De gemeente Ouder-Amstel………………………………………………. 8

3. Ambities, doelen & maatregelen……………………………………….. 14

Bijlage……………………………………………………………………………………. 22



Aanleiding 
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Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (Deltaplan) is
een gezamenlijk plan van gemeenten,
waterschappen, provincies en het Rijk om
Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te
richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de
aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en
de gevolgen van overstromingen. Het plan stelt dat
Nederland in 2050 klimaatbestendig en
waterrobuust moet zijn. Dit vraagt om een goede
inrichting van de openbare ruimte, zodat deze
bestand is tegen de gevolgen van
klimaatverandering. Deze ambitie roept wel een
aantal vragen op, namelijk: wat is zo’n goede
inrichting van de openbare ruimte? En wat moeten
de gemeente daarvoor doen?

In deze klimaatadaptatiestrategie wordt
aangegeven welke ambities de gemeente nastreeft
en welke doelen de gemeente wil halen. De daarbij
horende maatregelen vormen de
uitvoeringsagenda.

Klimaatverandering is het veranderen van het
gemiddelde klimaat over een lange periode. De periode
waar meestal naar wordt gekeken is een periode van 30
jaar. Klimaatverandering is het meest merkbaar door een
stijging of daling van de gemiddelde temperatuur. In
Nederland betekent klimaatverandering dat we vaker te
maken zullen hebben met weersextremen zoals extreme
neerslag en langere periodes van droogte en hitte. Ook
kan de kans op overstromingen groter worden.

Klimaatadaptatie is het aanpassen aan een veranderend
klimaat. Vaak wordt gerefereerd naar het aanpassen van
de fysieke leefomgeving, het is echter ook nodig dat
(gemeentelijke) processen worden aangepast. Dit kan
bijvoorbeeld opgeschreven worden in een hitteplan.

Definities 



Leeswijzer

4

Dit document bestaat uit verschillende hoofdstukken:

• Hoofdstuk 1 beschrijft het proces om te komen tot een uitvoeringsagenda en gaat in op de verschillende gevolgen van de
klimaatverandering.

• Hoofdstuk 2 gaat in op de gebiedstypering van de gemeente Ouder-Amstel, de risico’s binnen de gemeente en het
relevante beleid van de gemeente. Daaraan worden leidende principes gekoppeld.

• Hoofdstuk 3 laat de gestelde ambities, doelen en maatregelen in het algemeen en per cluster zien.
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1. Proces & risico’s



Volgens het Deltaplan doorlopen gemeenten één keer in de zes jaar de

weten-willen-werken cyclus ten behoeve van klimaatadaptatie. Deze cyclus

start met het inzichtelijk krijgen van de knelpunten op het gebied van

klimaatverandering door middel van een stresstest (weten). Vervolgens

voert de gemeente een gesprek waarin de knelpunten samen met

gebiedspartners worden afgewogen en wordt gewerkt aan de gezamenlijke

ambities (willen). De maatregelen voor klimaatadaptatie worden vervolgens

beschreven in een uitvoeringsagenda en worden daarna uitgevoerd

(werken).

Met verscheidene stresstesten is inzicht gekregen in de knelpunten binnen

de gemeente Ouder-Amstel. De knelpunten zijn besproken met

gebiedspartners, zoals het waterschap en de veiligheidsregio. Daarbij is het

belangrijk om niet alleen naar het risico zelf te kijken (“een weg staat onder

water bij extreme neerslag”), maar ook de afweging te maken hoe erg het is

dat een bepaald risico optreedt. Voor de locaties waar een klimaatrisico

speelt dat onacceptabel geacht wordt, is een aanpak bedacht.
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Proces 



Afgelopen jaren zijn de gevolgen van hittestress steeds duidelijker

merkbaar. Hittestress kan leiden tot gezondheidsproblemen, vooral bij

oudere en kwetsbare mensen. Daarnaast zorgt hitte voor een

verlaagde productiviteit en minder slaap. De gemeente vindt dat

hittestress in ieder geval niet mag toenemen.

Hittestress

Wateroverlast

Komende jaren wordt steeds vaker extreme neerslag verwacht. Het
gevolg hiervan is dat er steeds vaker overlast ontstaat. De meeste
maatregelen die dit moeten voorkomen zijn opgenomen in het GRP.

Ouder-Amstel is een laag gelegen gemeente, er moet dus rekening
gehouden worden met mogelijke overstromingen vanuit het
boezemsysteem. Het waterschap AGV zorgt voor de aanleg en het
onderhoud van dijken om overstromingen zoveel mogelijk te
voorkomen. De gemeente zorgt ervoor dat de plannen van het
waterschap zo goed mogelijk kunnen worden gerealiseerd zodat de
waterveiligheidsnormen gehaald worden.

De Ronde Hoep
De polder Ronde Hoep is aangewezen als noodoverloopgebied. Het
waterschap AGV kan de polder bij een extreem hoge waterstand van de
Amstel onder water zetten zodat er zo min mogelijk schade en overlast
voor omwonenden is. De kans dat dit noodoverloopgebied wordt
ingezet is kleiner dan eens in de honderd jaar. Het is belangrijk om te
realiseren dat het thema overstromingen in deze uitvoeringsagenda
gefocust is op ongereguleerde overstromingen vanuit het
boezemsysteem. Dit is een belangrijk verschil met een gereguleerde
overstromingen van het noodoverloopgebied de Ronde Hoep.

Overstromingen 

Droogtestress

Door de hoge grondwaterstanden in de gemeente Ouder-Amstel

hoeft de gemeente waarschijnlijk niet snel te vrezen voor groensterfte

door droogte. De samenstelling van de ondergrond (veen) zorgt

ervoor dat het grondwater voor het groen dicht genoeg bij het

oppervlak zit. De gemeente moet echter wel rekening houden met

paalrot en verzakkingen als gevolg van droogte.

Risico’s 
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2. De gemeente Ouder-Amstel



Gebiedstypering 
Ouder-Amstel

Welke gevolgen van klimaatverandering lokaal spelen, kan
per regio en soms zelfs per gemeente verschillen. De
gemeente Ouder-Amstel kan worden getypeerd als een
gemeente met een lage ligging en een venige ondergrond.
De gemeente heeft te maken met hoge
grondwaterstanden, wat een groot risico op wateroverlast
na extreme neerslag met zich meebrengt. Tijdens droogte
kan het uitzakken van de grondwaterstand leiden tot
bodemdaling- en paalrotproblematiek. Daarnaast heeft de
gemeente te maken met een toename in hittestress
tijdens hete zomers. Doordat Ouder-Amstel een laag
gelegen gemeente is, moet er ook rekening worden
gehouden met een kleine kans op overstromingen vanuit
het boezemsysteem.

Placeholder kaartje grondsamenstelling
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Risico’s binnen clusters
Gemeente Ouder-Amstel is zowel landelijk, dorps als stedelijk. Iedere
soort omgeving heeft zijn eigen aanpak nodig. Daarom is de gemeente
ingedeeld in clusters.
1. In dit gebied is op verschillende particuliere percelen, zoals

achtertuinen, wateroverlast door extreme regenval een probleem.
Het centrum van Duivendrecht bestaat uit veel verharding en
weinig groen en heeft enkele flats met veel ouderen. Op
verschillende locaties in Duivendrecht daalt het grondwater tijdens
droge perioden met een risico op paalrot tot gevolg. Droogte leidt
alleen tot mogelijke bodemdalingsproblemen rondom de
Rijksstraatweg tussen de Meidoornstraat en het Station.

2. Dit cluster bestaat grotendeels uit bedrijventerrein met veel
verharding. Na hevige regenval ontstaan mogelijk knelpunten bij
elektriciteitsvoorzieningen of bij bedrijven met gevaarlijke stoffen.
Door de grote hoeveelheid verharding en het weinige groen is er
binnen dit cluster een groot risico op hittestress.

3. Binnen dit gebied is sprake van bodemdaling. Vanwege de geplande
nieuwbouw in dit gebied bestaan er veel koppelkansen met
klimaatadaptatie. Op de Holterbergerweg blijft regenwater vaak
staan.
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4. Wateroverlastlocaties binnen dit gebied zijn grotendeels bekend bij
de gemeente en worden aangepakt. Knelpunten blijven bestaan bij
het schoolplein in de Koninginnenbuurt en het parkeerterrein aan
het Vondelpad. Op verschillende locaties daalt het grondwater
tijdens droge perioden met een risico op paalrot tot gevolg voor
panden in de Dorpsstraat, Kerkstraat, het Gijsbrecht van
Amstelkwartier en de Koninginnenbuurt. Droogte leidt vooral tot
bodemdalingsproblemen rondom de Vondelstraat, Koningin
Wilhelminalaan en Veenerickstraat.

5. Een aandachtspunt voor wateroverlast in dit cluster is het
bedrijventerrein aan de Ambachtenstraat. Ook zijn er in dit cluster
een aantal aandachtsgebieden voor hittestress. Het gaat om
locaties met kwetsbare groepen zoals bassischolen,
kinderdagverblijven en seniorenwoningen. Op verschillende
locaties in dit cluster daalt het grondwater tijdens droge perioden
met een risico op paalrot tot gevolg, vooral bij panden langs de
waterkeringen. Droogte leidt vooral tot lokale bodemdalings-
problemen in Benning.

6. Voor het buitengebied zijn er geen knelpunten die niet met de
gemeentebrede ambities opgelost kunnen worden.

Risico’s binnen clusters



Beleid gemeente Ouder-Amstel

Verschillende beleidsdocumenten schrijven over klimaatadaptatie. Deze klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda 
bouwen voort en hebben invloed op de volgende documenten: 

• Plan voor Integraal beheer van de Openbare Ruimte (IBOR);

• Leidraad inrichting Openbare Ruimte (LIOR);

• Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP);

• Waterbeheerprogramma Amstel, Gooi en Vecht 2022 – 2027;

• Resilience by Design Metropoolregio Amsterdam;

• Programma van eisen Ruimtelijke Ontwikkelingen gemeente Ouder-Amstel 2020;

• Concept Basisveiligheidsniveau Klimaatbestendige Nieuwbouw 2.0, MRA, 2021;

• Handreiking Overstromingsrobuust inrichten van de provincie Noord-Holland;

• Groenbeheerplan (wordt opgesteld in 2022).
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Een viertal principes zijn leidend in de aanpak klimaatadaptatie in de gemeente Ouder-Amstel. Deze principes zijn:

De gemeente zorgt dat alle nieuwe ontwikkelingen klimaatadaptief worden gerealiseerd.
Dit betekent dat wanneer er een schop in de grond gaat in de openbare ruimte, de gemeente ervoor zorgt dat de nieuwe
situatie minimaal voldoet aan de gestelde ambities op het gebied van klimaatadaptatie.

De gemeente koppelt slim mee met bestaande projecten.
De gemeente zorgt dat de gemeente zo toekomstbestendig, klimaat robuust en gezond mogelijk wordt, door slim mee te
koppelen met bestaande projecten. Nieuwbouw wordt op deze manier direct klimaatadaptief ontwikkeld;

De gemeente gaat in gesprek
De gemeente gaat in gesprek met inwoners, bedrijven en woningeigenaren om bewustwording te realiseren en verdere
informatie op te halen.

De gemeente werkt samen
De gemeente werkt goed samen met stakeholders om verder inzicht te verkrijgen in klimaat gerelateerde problemen binnen
de clusters, tot creatieve oplossing te komen en koppelkansen zoveel mogelijk te benutten en te stimuleren.

Groen, tenzij…
Groenblauwe structuren en de gebiedseigen biodiversiteit worden versterkt via het leidende principe dat ecologische
oplossingen altijd de voorkeur hebben boven ‘puur technische’ oplossingen.
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Leidende principes 
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3. Ambities, doelen, maatregelen



Algemeen

De Gemeente Ouder-Amstel is in 2050 volledig klimaatproof en waterrobuust

De gemeente is voorbereid op 
heftige neerslag.

Tijdens hitte biedt de gebouwde 
omgeving een gezonde en 

aantrekkelijke
leefomgeving.

Bij langdurige droogte (potentieel 
maximaal neerslagtekort 300mm, 

eens per 10
jaar) wordt schade aan bebouwing, 

wegen, groen en vitale en 
kwetsbare functies

voorkomen.
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De gemeente is voorbereid op een 
overstroming. Er wordt ingezet op 

het voorkomen van schade, het 
beperken van schade en/of het

voorkomen van slachtoffers



Vanaf 2022 is de standaard dat bij elk werk de 
mogelijkheden om de openbare ruimte 

waterrobuust te maken zijn benut.

Bij nieuwe aanleg en reconstructies worden 
maatregelen genomen om de 

grondwaterstand op peil te houden en 
fluctuaties te minimaliseren. 

De afvoercapaciteit van de riolering dient 
voldoende te zijn om een korte en heftige bui 

die 1x per 2 jaar valt te verwerken zonder dat er 
hinder optreedt.

Bij een waterdiepte van 20 cm op de rijbaan 
door extreme regen, treedt geen schade op aan 

gebouwen en elektrische installaties in de 
openbare ruimte en blijven hoofdwegen 

begaanbaar. 

Voor nieuwbouw geldt voor woningen de eis 
van Tojuli = 1 op basis van NTA8800 of 

dynamische simulatie met GTO-uren is max 
450. De gemeente ziet toe op juiste toepassing 

van deze eis.

Bij herinrichting van de openbare ruimte door 
nieuwbouw of reconstructies wordt tenminste 
40% schaduw door vegetatie gerealiseerd op 
langzame verkeersroutes en verblijfsplekken, 

tijdens hoogste zonnestand in de zomer.

De gemeente Ouder-Amstel heeft in beeld 
waar de zwakke plekken voor bodemdaling 
zitten en de gemeente kijkt wat ze hiervoor 

kan beteken binnen haar invloedsfeer.

Bij de aanleg van infrastructuur wordt 
rekening gehouden met toekomstige 
bodemdaling. Waar mogelijk worden 

maatregelen genomen om de effecten van die 
bodemdaling tegen te gaan.

Bij nieuwbouw en reconstructies worden kavels 
waterrobuust ingericht zodat een groot deel 

van de neerslag (60 mm) van een hevige bui op 
het bebouwd deel van het privaat terrein wordt 

verwerkt op het terrein zelf of in extra 
(water)voorzieningen in of toegerekend aan 
het plangebied. De voorzieningen voeren de 

eerste 24 uur vertraagd af en zijn in maximaal 
60 uur weer beschikbaar.  

Bij herinrichting van de openbare ruimte door 
nieuwbouw of reconstructies wordt tenminste 
50% van het verhard oppervlak bestemd voor 
parkeren en van paden uitgevoerd in de vorm 

van halfverarding. In de gemeente ligt geen 
verharding zonder gebruiksfunctie.

D
o

el
en

Objecten (ziekenhuizen, elektriciteitscentrales) 
en vitale infrastructuur (ontsluitingswegen, 

elektriciteit, data) met risico op overstroming 
zijn in beeld. 

De gemeente zorgt dat het Waterschap AGV 
optimaal haar plannen en (dijk)projecten uit 
kan voeren om zo de waterveiligheid in de 

gemeente te garanderen.

De omgeving is zich bewust van de risico’s van 
hittestress en neemt maatregelen waar nodig 

De omgeving is zich bewust van risico’s rondom 
wateroverlast en is hierop voorbereid.

De gemeente zorgt ervoor dat de 
veiligheidsregio en daarmee de hulpdiensten 

optimaal kunnen opereren ten tijde van 
wateroverlast/overstromingen.

De gemeente voorkomt droogteschade aan 
groen. De gemeente houdt het groen gezond, 

ook in tijden van droogte door de juiste 
verzorging en het kiezen van 

droogtebestendig groen.

Bij nieuwbouw zijn koele plekken (minimaal 
200m2) op loopafstand (300 meter) aanwezig. 

Bij herontwikkeling wordt gekeken of dit 
haalbaar is. 

Inwoners, bedrijven en eigenaren van 
woningen zijn zich bewust van paalrot en 

bodemdaling problematiek rondom hun pand 
en wat zij hieraan zelf kunnen doen.

Bij nieuwbouw of herinrichting is natuurlijke en 
oppervlakkige afwatering zoveel mogelijk 

aanwezig. 

Bij een waterdiepte van 20 cm op de rijbaan 
door overstromingen, mag geen schade 
optreden aan gebouwen en elektrische 

installaties in de openbare ruimte en blijven 
hoofdwegen begaanbaar. 

De ontwikkeling in nieuwbouw of herinrichting 
gebeurt waterneutraal en leidt dus niet tot 

extra aanvoer/afvoer van water. Hemelwater 
wordt zoveel mogelijk vastgehouden, in de 

bodem gebracht en hergebruikt in het 
plangebied.

De gemeente Ouder-Amstel past een 
restzettingseis en bijbehorende 

maatregelenset tegen bodemdaling toe bij 
nieuwbouw en reconstructies die over de 

levensduur van zestig jaar maatschappelijk 
kosteneffectief zijn voor openbaar en privaat 

terrein. 
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Klimaatadaptatie krijgt een plek binnen de 
organisatie en in het beheer van de openbare 

ruimte.

De gemeente zorgt dat tijdens reconstructie en 
nieuwe aanleg, het oppervlak van de 

parkeerplaatsen hemelwater doorlaat naar de 
ondergrond. Indien de kans zich voordoet in 

het dagelijks onderhoud worden de 
parkeerplaatsen omgevormd.

De gemeente vervangt daar waar nodig 
traditioneel groen door moerasbeplanting.

De gemeente blijft op de hoogte van 
proeftuinen voor onderzoek naar 

bodemdaling, zoals het Platform Slappe 
Bodem of het Nationaal Kennisprogramma 

Bodemdaling.

De gemeente neemt paalrot en bodemdaling 
mee in communicatie naar de omgeving. 

Inwoners, bedrijven en eigenaren van 
woningen zijn zich bewust van de 

problematiek en wat zij zelf kunnen doen.

Bij de reconstructies en bij nieuwbouw wordt 
het regenwaterriool waar mogelijk als drainage 

infiltratie (DIT) riool uitgevoerd. Hemel- en 
grondwater wordt zo weinig mogelijk gemengd 

met afvalwater. 

De gemeente onderzoekt manieren om 
gebouweigenaren te motiveren om groen toe 

te voegen op, aan en rond een gebouw.

Bomen krijgen de mogelijkheid uit te groeien 
tot volwaardige bomen.

De gemeente vervangt daar waar nodig 
traditioneel groen door moerasbeplanting.

Bij reconstructies en bij nieuwbouw wordt het 
regenwaterriool uitgevoerd als drainage 

infiltratie (DIT riool) dat aangesloten is op 
watergangen met een hoog waterpeil.

Bij nieuwbouw en reconstructies wordt 
integraal naar de boven- en ondergrond 

gekeken. Er wordt zo min mogelijk verhard 
oppervlak aangelegd, maatregelen in het groen 

hebben de voorkeur en er wordt voldoende 
waterberging op particuliere terreinen 

gegenereerd. 

De gemeente stelt het afkoppelen van 
verharde oppervlakten als standaard is bij 

reconstructie en nieuwbouw.
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Bij reconstructies en bij nieuwbouw wordt de 
openbare ruimte hersteld op aanleghoogte 

mits waterrobuust. 

Bij reconstructies waarbij de openbare ruimte 
wordt opgehoogd, stimuleert de gemeente 

dat particulieren ook hun grond ophogen door 
het toepassen van een coulance regeling voor 

het goedkoop leveren van grond aan 
particulieren.

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen 
handelt de gemeente volgens de Handreiking 

Overstromingsrobuust inrichten van de 
provincie Noord-Holland.

De gemeente gaat in gesprek met de omgeving 
(inwoners, bedrijven, eigenaren van woningen) 
over de risico’s rondom hittestress en hoe deze 

risico’s voorkomen kunnen worden. De focus 
ligt hierbij op gesprekken met risicogroepen, 

zoals ouderen.

De gemeente optimaliseert samen met de 
gemeente Uithoorn een meldpunt 

grondwaterproblemen (te veel en te weinig 
water) in, om een beter beeld te krijgen van 

deze problematiek.

De gemeente onderzoekt welke objecten 
(ziekenhuizen, elektriciteitscentrales) en vitale 
infrastructuur (ontsluitingswegen, elektriciteit, 

data) een hoog risico lopen bij 
overstromingen. 

De gemeente programmeert integraal en 
koppelt zo klimaatadaptatie mee met andere 
projecten om bijvoorbeeld biodiversiteit of 

recreatie in de wijk te realiseren. 

De gemeente stelt een notitie op om ervoor te 
zorgen dat in de omgevingsvisie belegd wordt 

dat er voldoende ruimte voor dijken is. 

De gemeente optimaliseert samen met de 
gemeente Uithoorn een meldpunt 

grondwaterproblemen (te veel en te weinig 
water) in, om een beter beeld te krijgen van 

deze problematiek.

Bij aanleg en reconstructies van de openbare
ruimte wordt deze zodanig ingericht dat bij
extreme neerslag (eens per 100 jaar) de
gradatie ‘ernstige hinder’ niet wordt
overschreden. Deze maatstaf geldt ook voor de
particuliere terreinen.

Bij nieuwbouw en reconstructies worden 
bouwkundige maatregelen tegen hittestress 
genomen zoals het aanbrengen van isolatie, 

overstekken of zonwering. 

De gemeente Ouder-Amstel bepaalt een 
restzettingseis voor nieuwbouw en 

reconstructies.

Er wordt interregionaal samengewerkt om 
voorbereid te zijn op eventuele overstroming. 

De gemeente doet mee aan het NK 
tegelwippen



De gemeente neemt maatregelen zoals 
omschreven in het GRP.

Cluster 1: Duivendrecht

Inwoners, bedrijven en 
woningeigenaren zijn zo veel 

mogelijk voorbereid op extreme 
neerslag. 

De hittestres wordt gereduceerd, 
vooral in het centrum van 

Duivendrecht. 

Bij herinrichtingen en reconstructies wordt de 
openbare ruimte zo ontworpen dat deze 

bestand is om een korte heftige bui (1/100 jaar, 
90 mm in twee uur, 75 mm in één uur) te 
verwerken zonder dat er schade optreedt.

De gemeente gaat in gesprek met bewoners en 
woningcorporaties in Duivendrecht over 

wateroverlastknelpunten en stimuleert hen tot 
actie.

De gemeente gaat in gesprek met scholen en 
ouderenlocaties over (het voorkomen van) 

hittestress.

In het centrum van Duivendrecht zijn 
verkoelende maatregelen toegepast in de 

openbare ruimte en op/bij gebouwen.

Bij de reconstructie van de Rijksstraatweg 
wordt het regenwaterriool als drainage 

infiltratie (DIT) riool uitgevoerd, daar waar 
nodig aangesloten op de watergang met het 

hoge peil.
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De omgeving in dit cluster is zich bewust van 
risico’s rondom wateroverlast en is hierop 

voorbereid.

Een verminderd risico op paalrot en 
bodemdaling in het gehele cluster in 2026 

doordat met maatregelen het grondwater op 
peil gehouden wordt. 

De omgeving is zich bewust van de risico’s van 
hittestress en neemt maatregelen waar nodig. 

De gemeentebrede ambities gelden in Duivendrecht, met als aanvulling:

De gemeente plant waar mogelijk bomen en 
laat deze uitgroeien tot volwaardig groen.

Grondwaterfluctuaties en risico’s 
op paalrot worden zoveel mogelijk 

voorkomen. 

Bij de reconstructie van de Rijksstraatweg (start 
medio 2021) wordt het regenwaterriool 
aangelegd met voldoende hydraulische 

capaciteit.
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Cluster 2: Werkstad OverAmstel

Knelpuntlocaties, zoals 
elektriciteitsvoorzieningen of 

opslag van gevaarlijke stoffen zijn  
bekend en worden aangepakt. Er

is minder verharding op het 
bedrijventerrein. 

De gemeente gaat in gesprek met bedrijven 
over (het voorkomen van) hittestress en 
stimuleert bedrijven om maatregelen te 

nemen.

De gemeente benut landelijke kennis over het 
aanpakken van hittestress op 

bedrijventerreinen.
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De ondernemers op de bedrijventerreinen zijn 
zich bewust van de risico’s rondom 

wateroverlast en zijn hierop voorbereid.

De gemeente gaat in gesprek met de bedrijven 
over wateroverlastknelpunten en stimuleert 

hen tot het nemen van maatregelen. De 
gemeente maakt in de communicatie gebruik 
van landelijke kennis over het vervangen van 

bitumen daken door groene daken/polder 
daken om water op te vangen.

Kansen om wateroverlast slim aan te pakken 
zijn in beeld en worden waar mogelijke 

toegepast.

De gemeente bestudeert bestaande 
watermodelstudies en voert nieuwe studies uit 

waar nodig om wateroverlastknelpunten in 
beeld te krijgen.

De omgeving is zich bewust van de risico’s van 
hittestress en neemt maatregelen waar nodig. 

De gemeentebrede ambities gelden in Werkstad OverAmstel, met als aanvulling:

* De gemeente Amsterdam is (financieel)
verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte in dit
cluster. De ambities, doelen en maatregelen
worden daarom grondig doorgesproken met
de gemeente Amsterdam.

Samen met de omgeving zijn 
hittestress gevoelige gebieden 

aangepakt.

De knelpunten door wateroverlast bij 
elektriciteitsvoorzieningen of bij bedrijven met 

gevaarlijke stoffen zijn in beeld en worden 
aangepakt volgens de gemeentebrede doelen 

voor wateroverlast.

De kansen die bedrijventerreinen hebben voor 
de aanpak van hittestress zijn onderzocht en 

benut, uiterlijk in 2026. Denk aan het 
vervangen van bitumen daken voor groene 

daken en/of daken met zonnepanelen.

Geen specifieke knelpunten in dit 
cluster. Gemeentebrede ambities 
gelden voor het thema droogte.

Tenminste 50% van alle horizontale en verticale 
oppervlakten van gebouwen worden 

warmtewerend of verkoelend ingericht om 
opwarming van het stedelijk gebied en de 

gebouwen te voorkomen. Dit kan een groen 
dak zijn, maar ook zonnepanelen.

De ambities ten aanzien van vergroenen uit het 
beeldkwaliteitsplan Werkstad OverAmstel

worden gerealiseerd. 



Cluster 3: De Nieuwe Kern en omgeving 

De Nieuwe Kern is zo ontworpen 
dat wateroverlast zoveel mogelijk 

wordt voorkomen. 

De gemeente bekijkt waar verkoelende 
maatregelen kunnen worden meegekoppeld

met de ontwikkelingen in het gebied en maakt 
deze koppeling zo mogelijk waar.
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De Nieuwe Kern is robuust opgehoogd, heeft 
voldoende waterbergend vermogen en een 

vertraagde regenwaterafvoer om de 
grondwaterstand zoveel mogelijk op peil te 

houden. 

De gemeentebrede ambities gelden in De Nieuwe Kern, met als aanvulling:

De gemeente gebruikt relevante informatie uit 
nationale/regionale kennisprogramma’s over 
nieuwbouw op slappe bodem (het Platform 

Slappe Bodem of het Nationaal 
Kennisprogramma Bodemdaling).

De openbare ruimte is waterrobuust aangelegd 
zodat een bui van 75 mm in één uur en 90 mm 
in twee uur kan worden verwerkt zonder dat er 

overlast optreedt. 

Kavels zijn waterrobuust ingericht zodat 
minimaal 60 mm hemelwater 24 uur kan 

worden vastgehouden op de kavels. 

De minimale ontwateringsdiepte is 0,9 meter. 
Waar mogelijk zorgen grondeigenaren voor een 
meer toekomstbestendige ontwateringsdiepte 

van 1,20 meter. 

De minimale ontwateringsdiepte is 0,9 meter. 
Waar mogelijk zorgen grondeigenaren voor 

een meer toekomstbestendige 
ontwateringsdiepte van 1,20 meter. 

Tenminste 50% van alle horizontale en 
verticale oppervlakten van gebouwen worden 

warmtewerend of verkoelend ingericht om 
opwarming van het stedelijk gebied en de 

gebouwen te voorkomen. Dit kan een groen 
dak zijn, maar ook zonnepanelen.

Koele plekken (minimaal 200m2) zijn op 
loopafstand (300 meter) aanwezig. Deze 
plekken zijn voor iedereen toegankelijk. 

Hemelwater wordt via een DIT-riool naar het 
oppervlaktewater afgevoerd. De diepteligging van 
het DIT-riool is volledig onder het beheerspeil van 

het oppervlaktewater, zodat in droge perioden 
uitzakken van grondwaterstanden wordt 

tegengegaan.

De Nieuwe Kern is zo ontworpen 
dat droogte zoveel mogelijk 

wordt voorkomen. 

De Nieuwe Kern is zo ontworpen dat 
hittestress zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. Over het algemeen 

gelden de doelen en maatregelen 
beschreven onder de 

gemeentebrede ambitie. 

Er wordt tenminste 30% schaduw door 
vegetatie gerealiseerd op langzame 

verkeersroutes en verblijfsplekken, tijdens de 
hoogste zonnestand in zomer.

De openbare ruimte is ontworpen volgens de 
bestaande ambities binnen het GRP, het PvE 

nieuwbouw en het Concept 
Basisveiligheidsniveau Klimaatbestendige 

Nieuwbouw 2.0 van de MRA.

De verwachte grondwaterstanden en de 
zoetwaterbeschikbaarheid tijdens droogte zijn
sturend voor de inrichting van het plangebied



Cluster 4: Ouderkerk a/d Amstel-noord 

De knelpunten bij het schoolplein 
in de Koninginnenbuurt en 

parkeerterrein aan het Vondelpad
zijn opgelost en bewoners zijn zo 

goed mogelijk voorbereid op 
risico’s.A
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De omgeving is zich bewust van de risico’s 
rondom wateroverlast en is hierop voorbereid.

De gemeente gaat in gesprek met inwoners, 
ondernemers, scholen en 

woningcorporaties/eigenaren in Ouderkerk 
stimuleert hen tot het nemen van maatregelen. 

De gemeentebrede ambities gelden in Ouderkerk a/d Amstel-noord , met als aanvulling:

Bij de reconstructie van de Koninginnenbuurt 
wordt het regenwaterriool als drainage 

infiltratie (DIT) riool uitgevoerd en daar waar 
nodig aangesloten op de watergang met het 

hoge peil.

Samen met de omgeving zijn 
hittestress gevoelige gebieden 

aangepakt 

Grondwaterfluctuaties worden 
voorkomen en het risico van paalrot

wordt tegen gegaan.

Wateroverlastknelpunten zijn zoveel mogelijk 
opgelost in 2026.

Een verminderd risico op paalrot en 
bodemdaling doordat met maatregelen het 

grondwater op peil wordt gehouden.

Bij de reconstructie van de Koninginnenbuurt 
(start medio 2021) wordt het regenwaterriool 

aangelegd met voldoende hydraulische 
capaciteit.

De gemeente gaat in gesprek met de omgeving 
over de risico’s rondom hittestress en hoe deze 

risico’s voorkomen kunnen worden. 



Cluster 5: Ouderkerk a/d Amstel-zuid 

De wateroverlast in het 
industriegebied aan de 

Ambachtenstraat wordt opgelost 
en bewoners zijn voorbereid op 

wateroverlastrisico’s.A
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De gemeente gaat in gesprek met ondernemers 
van industriegebied Ambachtenstraat over 

wateroverlastrisico’s en stimuleert hen tot het 
nemen van maatregelen.

Bij nieuwbouw en herinrichting onderzoekt de 
gemeente waar wateroverlastmaatregelen 

meegekoppeld kunnen worden.

Lokale zettingen worden integraal opgelost, 
samen met inwoners waarbij een koppeling 

wordt gemaakt naar 
wateroverlastproblematiek.

De omgeving is zich bewust van de risico’s van 
hittestress en neemt maatregelen waar nodig. 

De verbreding van de A9 zorgt niet voor extra 
hittestress.

De gemeentebrede ambities gelden in Ouderkerk a/d Amstel-zuid , met als aanvulling:

De ondernemers op het industriegebied aan de 
Ambachtenstraat zijn zich bewust van 

wateroverlastrisico’s en gaan hier bewust mee 
om.

De gemeente zoekt uit met welke maatregelen 
uitstraling van warmte vanaf de A9 richting het 

dorp voorkomen kan worden.

De gemeente gaat in gesprek met scholen en 
ouderenlocaties over (het voorkomen van) 

hittestress.

De gemeente past een coulance regeling toe 
voor het leveren van grond aan particulieren 
voor goedkope en eenvoudige ophoging van 

particuliere terreinen. 

Grondwaterfluctuaties worden 
voorkomen en het risico van 
paalrot wordt tegen gegaan.

Een verminderd risico op paalrot en 
bodemdaling doordat met maatregelen het 

grondwater op peil wordt gehouden.

Samen met de omgeving wordt 
hittestres op locaties met kwetsbare 

groepen tegen gegaan. 

Wateroverlastknelpunten zijn zoveel mogelijk 
opgelost door wateroverlastmaatregelen mee 

te koppelen met bestaande plannen.

Op hittestress gevoelige locaties zijn 
verkoelende maatregelen toegepast in de 

openbare ruimte en op/bij gebouwen.


