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Klimaatadaptatie grootste 
opgave openbare ruimte
“De klimaatdiscussie richt zich vooral op waterbeheer in de openbare ruimte. De zomer van 2018 

heeft echter geleerd dat er ook andere aandachtsgebieden zijn, zoals het voorkomen van 

hittestress en omgaan met bodemdaling”, zegt drs. Maarten Loeffen, directeur Vereniging 

Stadswerk Nederland. “Met een softwaretool als i-Tree Nederland zijn we nu in staat om de 

baten van groen te kwantificeren. Dat maakt de stap voor gemeenten naar concrete maatregelen 

een stuk kleiner.”

Tekst ing. Frank de Groot
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M
aarten Loeffen pakt een van de 

publicaties die Stadswerk samen 

met Stichting RIONED, koepelor-

ganisatie voor waterbeheer, heeft 

gemaakt. Hij wijst op het oude logo: drie lijnen 

vormen de contouren van Nederland. Wie 

goed kijkt, ziet dat de lijnen bestaan uit riool-

buizen. “Zelfs Stichting RIONED heeft de focus 

uitgebreid naar de bovengrond. Het oude logo 

met rioleringsbuizen is verdwenen en heeft 

plaatsgemaakt voor een logo met de thema’s 

stad, water en mens. In het recente verleden 

leek de uitdaging vooral te liggen bij het zo 

snel mogelijk afvoeren van water. Water zit 

ook in onze genen. Maar we moeten niet al-

leen over water praten!”

Gebrek aan kennis is eveneens een drempel 

naar klimaatadaptieve maatregelen. “Had ik 

laatst een bijeenkomst met zestig groenbe-

heerders, blijkt dus niemand de Nationale 

klimaatadaptatiestrategie NAS te kennen. 

Weet je waarom niet? De NAS leeft vooral in 

de wereld van waterdeskundigen. Gelukkig 

richt het Uitvoeringsprogramma 2018-2019 

zich nu ook op onder meer hittestress en 

groen. Het gaat namelijk om integrale maat-

regelen. Jaarlijks maken wij een klimaatreis 

naar een buitenlandse stad, om kennis te de-

len. In 2018 gingen we naar Nantes, een stad 

die nu ons toekomstig klimaat heeft. Wat 

kunnen wij leren van de maatregelen die daar 

al zijn genomen? Kennisdeling is heel belang- 

rijk, willen we grote stappen kunnen maken.”

Thema’s

Ieder jaar werkt Stadswerk met vaste thema’s. 

Jaarlijks worden de thema’s op hun houdbaar-

heid getoetst en voortgezet of vervangen door 

een ander thema. De thema’s in 2019 zijn:

• klimaatadaptatie;

• circulaire economie;

• energietransitie;

• connectiviteit;

• waardevol groen.

We nemen samen met Maarten Loeffen de the-

ma’s door. Ze geven immers een prima dwars-

doorsnede van de uitdagingen waarvoor we in 

de openbare ruimte staan.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. We krijgen te maken 

met steeds extremer weer: denk aan meer he-

vige buien, langere periode van droogte en 

hogere temperaturen (hitte). “We moeten onze 

fysieke leefomgeving hierop aanpassen. De 

openbare ruimte biedt daarbij belangrijke 

kansen. Door straten en pleinen slim in te 

richten kan regenwater sneller in de bodem 

infiltreren, opgevangen worden of afgevoerd. 

Meer groen zorgt daarbij voor het beperken 

van wateroverlast, demping van hitte en op-

vang van fijnstof. Goed beheer speelt hierin 

een cruciale rol”, zegt Loeffen. 

Minder verharding vraagt ander beheer en 

plekken voor waterberging en waterafvoer 

moeten dusdanig beheerd worden dat ze hun 

werk goed kunnen doen, dus vrij van zwerf-

vuil en andere obstakels. “De Klimaatstres-

stest die elke gemeente moet uitvoeren, 

maakt duidelijk welke gebieden in een ge-

meente het meest kwetsbaar zijn”, merkt 

Loeffen op. Ook hier moet het beheer op wor-

den aangepast: wellicht moeten sommige 

delen van een stad vaker gereinigd worden 

zodat het water goed weg kan. Of er moet een 

ander type bestrating worden toegepast om 

het water op te kunnen vangen.

Rekenen met bomen

Op 14 februari 2019 is i-Tree Neder-

land gelanceerd: een softwarepro-

gramma om de baten van bomen te 

waarderen. Met i-Tree is het mogelijk 

om een waarde in euro’s te verbin-

den aan de groene diensten die bo-

men leveren. Denk aan het wegvan-

gen van luchtverontreinigende 

stoffen, het vastleggen van CO2, ver-

koeling en de afvang van water. Met 

de informatie die het programma le-

vert, kunnen opdrachtgevers en pro-

fessionals het beleid en beheer van 

bomen op een objectieve en weten-

schappelijke manier onderbouwen, 

zowel voor de politiek als voor bur-

gers.

i-Tree is van oorsprong een Amerikaans 

programma. Het is nu zo ver gereed dat 

het kan worden ingezet in Nederland. 

Daar zijn twee pilotfases aan vooraf ge-

gaan, waarin het model is getest in vijf-

tien gemeenten. Bovendien is het geopti-

maliseerd voor de Nederlandse situatie, 

waarbij verdiepend onderzoek is gedaan 

met als doel het model verder te verfijnen 

en uit te breiden. Het resultaat is een uit-

gebreid programma op basis van i-Tree 

Eco dat veel verschillende baten kan bere-

kenen voor zowel grote als kleine bomen-

bestanden. Aanvullend biedt i-Tree instru-

menten die dieper ingaan op één thema. 

Zo geeft i-Tree Canopy inzicht in de volle-

dige groenbedekking van een gebied, op 

basis van gegevens uit Google Maps. En 

i-Tree Hydro verschaft duidelijk inzicht in 

de relatie tussen ondergrond, bodembe-

dekking, hydrologie en de bijdrage van 

bomen aan hemelwaterregulering. De 

publicatie geeft inzicht in de resultaten 

van de pilots en toepassingen van i-Tree 

in Nederland.

I-Tree Nederland is een initiatief van Bran-

chevereniging VHG en Vereniging Stads-

werk Nederland in nauwe samenwerking 

met veertien betrokken gemeenten, BTL 

Bomendienst, Bomenwacht Nederland, 

Cobra adviseurs, Terra Nostra, Wagenin-

gen University and Research en Hoge-

school Van Hall Larenstein. 
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Stadswerk

De Vereniging Stadswerk Nederland kent 

een rijke historie die teruggaat tot 1898. 

Willem Hofkamp, directeur Gemeente-

werken Leeuwarden, benaderde 24 ge-

meenten om met elkaar van gedachten 

te wisselen over hun dagelijkse bezighe-

den. Vereniging Stadswerk Nederland in 

haar huidige vorm bestaat sinds 1992 en 

richt zich op een optimaal gebruik van 

de fysieke leefomgeving. Kennisdeling 

staat daarbij centraal. Circa de helft van 

de gemeenten is lid van de vereniging, 

waaronder de G4. Maar onder de leden 

bevinden zich ook talrijke andere organi-

saties, zoals ingenieurs- en adviesbu-

reaus, kennisinstellingen, enkele hoge-

scholen, groenbedrijven, 

afvalbeheerders, Kadaster, Nl Greenlabel, 

Norminstituut Bomen en Stichting Groen-

keur. Ook wordt nauw samengewerkt 

met Stichting RIONED, waarmee onder 

meer enkele publicaties zijn uitgegeven 

over klimaatadaptatie. 

De vereniging is tevens lid van de interna-

tionale vakverenigingen IFME (Internatio-

nal Federation of Municipal Engineering) 

en WUPA (Worls Urban Park Association) 

en is daardoor ook aangesloten op inter-

nationale kennisuitwisseling. Een voorlo-

per van de Vereniging Bouw- en Woning-

toezicht Nederland maakte in het verleden 

ook deel uit van de Vereniging Stadswerk 

Nederland. Het secretariaat van de sinds 

2003 zelfstandige Vereniging BWT Neder-

land bevindt zich nog steeds bij de Vereni-

ging Stadswerk Nederland.

Meer informatie: www.stadswerk.nl.

Circulaire economie

We zitten middenin de transitie naar een circu-

laire economie. Deze transitie heeft grote ge-

volgen voor beheer van de openbare ruimte. 

Slim beheer kan een deel van de oplossing 

zijn. Op de eerste plaats moet de afvalinzame-

ling worden ingepast in de openbare ruimte. 

Dat heeft invloed op de kwaliteit van de bui-

tenruimte. Loeffen: “De openbare ruimte is 

zelf echter ook een bron van waardevolle 

grondstoffen en in diezelfde openbare ruimte 

kunnen ook veel circulaire materialen en afge-

dankte producten worden toegepast. De bui-

tenruimte wordt zo niet alleen een kostenpost 

maar juist een plek waar waardevolle grond-

stoffen vrijkomen en secundaire materialen 

worden toegepast. Denk aan het gebruiken 

van gekapte bomen als bankjes in de openba-

re ruimte, of het plaatsen van afvalbakken ge-

maakt van gerecycled afval.”

Energietransitie

De openbare ruimte vervult ook een rol in de 

energietransitie waarbij we overstappen van fos-

siele brandstoffen naar duurzame energiebron-

nen. Loeffen legt uit hoe dat kan: “Vrijkomend 

groenafval uit de openbare ruimte kan gebruikt 

Maarten Loeffen, directeur Stadswerk: “Klimaatadaptieve maatregelen vragen een integrale aanpak, waarbij de diverse domeinen binnen gemeenten nauwer moeten  

samenwerken.”
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worden als biobrandstof en ook uit de warmte in 

rioolwater kan energie worden gehaald. Daar-

naast zal de openbare ruimte er steeds meer 

uitzien als een ‘energielandschap’: er komen 

meer elektrische laadpalen, zonnepanelen en 

windmolens. Verder zullen wegen of fietspaden 

worden ingezet voor het opwekken en opslaan 

van energie. Het energieverbruik in het beheer 

van de openbare ruimte kan ook CO2-neutraler 

door bijvoorbeeld slimme en zuinige straatver-

lichting en de inzet van duurzame voertuigen, 

machines en werktuigen. Het omvormen van 

woonwijken ‘van gas los’ heeft grote gevolgen 

voor de openbare ruimte; dit biedt mooie kan-

sen om de hele fysieke leefomgeving slim, duur-

zaam en toekomstbesteding in te richten. Het is 

cruciaal dat hierbij meteen wordt nagedacht 

over het beheer.”

Connectiviteit

Stadswerk en VHG (branchevereniging voor 

hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialis-

ten, dak- en gevelbegroeners en interieurbe-

planters) besteden jaarlijks veel aandacht aan 

de Future Green City. Dat is de groene, veilige, 

gezonde en circulaire metropool met toe-

komst. “Voor de Future Green City is connecti-

viteit een sleutelbegrip. Hoe kunnen slim ver-

bonden systemen inrichting en gebruik van de 

fysieke leefomgeving verbeteren? Denk aan 

smart cities met lichtmasten met meerdere 

functies, zoals beheer op afstand, oplaadfunc-

tie voor elektrische auto’s, camera’s, senso-

ren en wifi. Maar ook de connectie/verbinding 

met de inwoners. Hoe kunnen we de ‘systeem-

wereld’ van de professionals verbinden met 

de leefwereld van de inwoners?”

Waardevol groen

“Stadswerk ziet groen als doel en middel tege-

lijk; het draagt de fysieke leefomgeving. Bin-

nen al onze thema’s schenken we dan ook na-

drukkelijk aandacht aan groene ontwikkeling. 

Groen is beeldbepalend, belangrijk voor onze 

gezondheid, voor duurzaamheid en klimaat-

vraagstukken”, zegt Loeffen.

Robuust groen in binnensteden kan volgens 

hem bijdragen aan het verminderen van hit-

testress en wateroverlast, en zorgt voor biodi-

versiteit, geluiddemping en het verminderen 

van fijnstof. “Aangetoond is dat oppervlakte-

water niet het koelende effect heeft dat men 

vaak denkt. Het water warmt namelijk op en 

geeft die warmte ’s nachts weer af aan de ste-

delijke omgeving. Door de verdamping van 

water heeft groen dat koelende effect wel. 

Vooral bij grootschalige toepassing van groen 

in stedelijk groen en op daken. Maar ja, het 

gemeentebestuur wil graag cijfers waarop ge-

stuurd kan worden en geen kwalitatieve kre-

ten als ‘beter’, ‘mooier’ en ‘duurzamer’. Kli-

maatmaatregelen moeten meetbaar zijn.”

In antwoord op deze problematiek heeft 

Stadswerk samen met VHG het sofwarepro-

gamma i-Tree Nederland ontwikkeld (zie ka-

der, red.). Met i-Tree is het mogelijk om een 

waarde in euro’s te verbinden aan de groene 

diensten die bomen leveren. Denk aan het 

wegvangen van luchtverontreinigende stoffen, 

het vastleggen van CO2, verkoeling en de af-

vang van water. “Hiermee kunnen beheerders 

van openbare ruimte eindelijk ook een econo-

misch verdienmodel koppelen aan de aanleg 

van robuust groen”, zegt Loeffen.

Met i-Tree wordt ook inzichtelijk dat herplant 

niet altijd de juiste weg is: “Vaak denkt men 

bij de vervanging van riolering: de wortels van 

die grote bomen zitten in de weg. Dus kappen 

we de bomen, leggen nieuwe riolering aan en 

planten dan jonge bomen. Maar de kroonom-

vang van die jonge bomen is veel kleiner, 

waardoor de groene opbrengst in de eerste 

jaren veel minder is.”

Natuurlijke momenten

Loeffen pleit tot slot wel voor het gebruiken 

van natuurlijke momenten om klimaatadaptie-

ve maatregelen te nemen: “Als je dan toch de 

riolering moet vervangen of een plein opnieuw 

wilt inrichten, neem dan gelijk klimaatadaptie-

ve maatregelen zoals aanleg van robuust 

groen, waterregulerende bestrating, afkoppe-

len van regenwater en connectieve maatrege-

len in het kader van smart cities. Daartoe moe-

ten de diverse domeinen binnen gemeenten 

wel nauwer gaan samenwerken. Stel dat je de 

riolering en zuivering kleiner kunt dimensione-

ren door afkoppeling en buffering van regen-

water, dan kun je bijvoorbeeld een deel van 

die maatregelen betalen uit de besparing op 

de rioolheffing.” 

Circulaire aanpak van wijk De Parken in Apeldoorn.


