5

maart '15

Impressie themabijeenkomst
Klimaatbestendigheid

bouwstenen voor het toekomstverhaal
van de stad

Bewoners en raadsleden namen het initiatief om een Groenvisie
voor Amersfoort te maken.
Een verhaal met 2030 als stip aan de horizon, waarin de natuur
en het groen centraal staan. In relatie tot een leefbare stad en het
belang ervan voor (groepen) Amersfoorters. Een eigentijds verhaal
dat het gewenste toekomstbeeld beschrijft. En dat een nieuw,
veelbelovend samenspel laat zien tussen ‘stadhuis en samenleving’.
Amersfoorters zijn van harte uitgenodigd om het verhaal met
elkaar te maken. Dit gebeurt tijdens 7 themabijeenkomsten over
klimaatbestendigheid, ecologie, bomen, recreatief groen, eetbaar
groen, groenbeheer en water. En via de websites
www.groenvisieamersfoort.nl en www.zetamersfoortopdekaart.nl.
Deze impressie gaat over de bijeenkomst op 5 maart 2015
over klimaatbestendigheid. 20 Amersfoorters leverden hun
inbreng. Zij dachten aan de hand van kaartbeelden na over
oplossingen om de stad klimaatbestendiger te maken.  

waar gaat het over?

Bij klimaatbestendigheid gaat het om het vinden van oplossingen
om de effecten van klimaatverandering op te vangen.
De klimaatverandering leidt tot meer risico’s voor:
• de waterveiligheid, bijvoorbeeld bij een dijkdoorbraak;
• wateroverlast door zware buien;
• hittestress door de vele warme dagen;
• smog;
• droogte en erosie;
• bosbranden.
Bovendien heeft de klimaatverandering gevolgen voor de
biodiversiteit.
Klimaatbestendigheid heeft dus te maken met het voorbereid
zijn op risico’s door na te denken over de ruimtelijke inrichting.

hoe staat amersfoort ervoor?

Paul Camps, ambtenaar bij de afdeling Milieu van de gemeente
Amersfoort, begint zijn inleiding op het thema met de volgende
vraag: Wat valt op bij de foto’s die er in de afgelopen jaren zijn
gemaakt van de Sinterklaasintocht, elk jaar zo rond 17 november?
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Wat opvalt is dat de bomen steeds groener zijn op dat moment in
het jaar. Dat is te wijten aan de stijging van de temperatuur. Het
wordt steeds warmer. In toenemende mate zelfs tropisch warm.
Met 2014 als voorlopig recordjaar. Van 5 tropische dagen gemiddeld
in 2015 tot 30 tropische dagen in 2050.

De klimaatverandering heeft effecten die de stad voor uitdagingen
plaatst. Denk bijvoorbeeld aan:
• het afvoeren van regenwater na intensieve regenbuien;
• de stijging van het waterpeil waardoor de brughoofden
vervangen moesten worden;
• de bestrijding van de Japanse duizendknoop, een woekerende
nieuwe plantsoort die gedijt bij hogere temperaturen en lastig te
verwijderen is.
De gemeente bracht kwetsbare punten in kaart. Ook de kosten zijn
geraamd van de gevolgen van de klimaatverandering voor waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hittestress. Die kosten komen
uit op een bedrag tussen de 60 en 144 miljoen euro tot 2050 als we
nu niets doen.
Er gebeurt al het nodige om de stad klimaatbestendiger te maken.
Denk bijvoorbeeld aan:
• operatie Steenbreek om tuinen te vergroenen;
• de klimaatbestendige bouw van het nieuwe ziekenhuis;
• het inrichten van natuurgebieden om de aanleg van
bedrijventerreinen te compenseren;
• het inzaaien van braakliggende terreinen;
• het stimuleren van stadslandbouw.
Ook werken het waterschap en de gemeente aan ‘de natuurlijke
alliantie’, een nieuwe manier van ruimtelijke inrichting waarin
water, bodem en groen uitgangspunt zijn en in samenhang worden
behandeld.

wat zijn de waarden en functies
van dit thema?

Klimaatbestendigheid is voor de leefbaarheid van de stad van
groot belang. Wanneer er veel steen is in een stad en het aantal
tropische dagen per jaar blijft toenemen, is er behoefte aan
schaduw en verkoeling. Ook om te zorgen dat het ’s nachts weer
kan afkoelen. Als het vaker intensief gaat regenen is het zaak het
water snel te kunnen afvoeren. Dat gaat beter naarmate de stad
minder versteend is. Het toevoegen van meer groen en water in
de stad heeft vervolgens een positief effect op de biodiversiteit
en de beeldkwaliteit en recreatieve kwaliteit van de stad.
Meer groen betekent bovendien dat de luchtkwaliteit verbetert
(o.a. door meer CO2 opname en het afvangen van fijnstof).
Een gebied als het Eemplein is nu volledig versteend. Meer water
en groen op het plein biedt schaduw en verkoeling. Met een goed
ontwerp zijn water en groen aantrekkelijk als speelelement voor
kinderen en dragen zij bij aan de beeldkwaliteit van het plein.
Een groene en klimaatbestendige stad heeft naast positieve
effecten op de gezondheid, het algemeen welbevinden en

het leefklimaat ook een economische waarde. In die zin dat
groen – en wellicht op termijn ook klimaatbestendigheid – een
vestigingsfactor vormt voor bedrijven en bewoners.

wat is een realistisch wensbeeld voor 2030?

In 2030 is Amersfoort klimaatbestendiger door meer groen en meer
water in de stad.
• Overmatige neerslag kan in de bodem worden afgevoerd via:
a) het groen en het water in de stad;
b) doordat parkeerplaatsen zijn voorzien van waterdoorlatende
materialen.
• Hittestress wordt tegengegaan door:
a) meer bomen, die zorgen voor schaduw;
b) afkoeling door natuurlijke luchtcirculatie als gevolg
van meer groen en water in de stad.
• Groen gaat verdroging tegen doordat het groen het water
langer vasthoudt.

welke ideeën leven er?

De deelnemers hebben op 3 plekken (De Hoef, Isselt-Eemplein en
Hoge weg) in de stad ingezoomd en zien verschillende mogelijkheden en kansen om de stad klimaatbestendig te maken, zoals:
• groene daken
Om water tijdelijk vast te houden bij intensieve regenbuien
en ter verkoeling. Bieden mogelijkheden voor dakparken.
• bomen
Voor het creëren van schaduw voor de inwoners. En bijvoorbeeld
bij fietspaden voor verkoeling en om te zorgen dat asfalt en
stenen minder opwarmen, waardoor deze ‘s nachts beter
kunnen afkoelen.
• waterdoorlatende parkeerplaatsen
Door stenen te vervangen door waterdoorlatende materiaal kan
het water beter afgevoerd worden. En wordt minder warmte
vastgehouden.
• meer water in de stad
Dit zorgt voor verkoeling door luchtcirculatie. En vergemakkelijkt
de waterafvoer na zware regenval. Denk aan het aanbrengen
van fonteinen, het heropenen van gedempte singels, het
aanleggen van vijvers en watergangen.
• het afkoppelen van de regenafvoer van gebouwen
van het riool
En het opvangen van het regenwater in bredere goten of
tijdelijke waterpleinen. Freiburg (D) heeft een watersysteem in
de stad, de Freiburger Bächle, dat bestaat uit historische gootjes
waarin helder water stroomt, langs de wegen en steegjes.
Dit water komt van de rivier de Dreisam. In de Enschedese wijk
Roombeek heeft de gelijknamige beek een herkenbare plaats
gekregen bij de wederopbouw van de wijk.
• meer groen in de stad door het aanleggen van groenstructuren en parken
Dit zorgt voor betere waterberging en voor luchtcirculatie,
waardoor het minder warm wordt in de stad. Zo zou er een
groenen verbinding kunnen komen tussen het waterwingebied
en het Schothorsterpark. En in de stad zou een stadspark kunnen
ontstaan in de omgeving van De Observant en st. Pieters en
Bloklands Gasthuis door groene plekken met elkaar te verbinden
en onder de grond te parkeren.
• watervasthoudende beplanting langs snelwegen
en van geluidwallen
Dit kan het water beter vasthouden dan gras, waardoor
verdroging tegengegaan wordt. Bovendien vangt het fijnstof af.
• schaduwtuinen, collectieve tuinen waar verkoeling
gezocht kan worden
Dit kan gecombineerd worden met stadslandbouw en eetbaar
groen, zoals notenbomen. Zeker in delen met een hoge
bebouwingsdichtheid zijn collectieve schaduwtuinen wenselijk.

• groene gevels
Deze isoleren de gebouwen en dragen bij aan de opname
van regenwater.
• benutten van braakliggende terreinen voor extra groen
en water
Bijvoorbeeld voor stadsparken, stadslandbouw, een stadslab
of het opvangen van kwelwater.
• vergroenen van (leegstaande) bedrijfsterreinen
Door een deel af te breken, een deel te voorzien van groene
daken en gevels, en een deel om te vormen tot woningen.
Dit heeft tevens een positief effect op de sociale veiligheid in
het gebied.
• meer natuurlijk zwemwater en vijvers in de stad
Deze bieden kansen voor waterberging en zorgen op warme
dagen voor verkoeling en recreatiemogelijkheden in de stad.
• operatie steenbreek doorvoeren in andere delen
van de stad
Operatie Steenbreek is nu gericht op particuliere tuinen,
maar kan verbreed worden naar de openbare ruimte.
• het verleiden bewoners tot meer klimaatbestendige
inrichting in en om het huis
Door verleiding van bewoners, of door een meer verplichtend
karakter.
Tijdens de bijeenkomst zijn vrijwel geen bedreigingen genoemd.
Of het zou moeten zijn dat er financiële middelen nodig zijn om
investeringen in klimaatbestendigheid te kunnen doen. Hier is het
maar hoe je het bekijkt. Niets doen kost ook veel, en waarschijnlijk
wel meer geld, zoals blijkt uit de raming van de gemeente.

relatie klimaatbestendigheid
met andere thema’s

Er is een relatie tussen klimaatbestendigheid en biodiversiteit.
Meer groen en water in de stad heeft een positief effect op de
biodiversiteit en de ecologische kwaliteit van de stad.
En een sterke relatie met de thema’s bomen en water aangezien
deze als geen ander kunnen zorgen voor schaduw, verkoeling en
het afvoeren van overtollig regenwater. Meer groen en water zal
de stad aantrekkelijker maken voor recreatie, heeft een positief
effect op de beeldkwaliteit van de stad en biedt mogelijkheden
voor meer eetbaar groen in de stad.

vragen aan deelnemers en andere
geïnteresseerden
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Hoe verbreden we het gevoel van urgentie
voor klimaatbestendigheid onder de
bewoners en bedrijven van Amersfoort?
Wat zijn manieren om bewoners te inspireren
tot het vergroenen van hun tuinen?
Welke mogelijkheden ziet u om via slimme
combinaties de stad klimaatbestendiger te
maken?
Hoe kunnen klimaatbestendige maatregelen
opgenomen worden in lopende of nieuwe
ruimtelijke inrichtingsprojecten?

Reacties kunnen geplaatst worden op de websites
www.groenvisieamersfoort.nl en www.zetamersfoortopdekaart.nl
of ingestuurd worden naar groenvisieamersfoort@gmail.com
Na afloop van de 7 themabijeenkomsten volgt een afrondende
bijeenkomst waarin alle thema’s in samenhang met elkaar worden
besproken.
Opvallende uitspraken en stof tot nadenken:

“ We moeten ons gaan ver-LOOF-en: meer loofbomen in de
stad, die zorgen voor verkoeling .”
“ Het is ook een kwestie van ‘omdenken’: bij meer tropische
dagen zullen huizen met tuinen op het Noorden steeds
meer in trek raken en leveren de zonnecollectoren meer
op. Ook hoeven we niet meer op vakantie naar Frankrijk,
maar hebben we hier onze eigen Cote d’Azur. En de warmte
uit het asfalt kunnen we misschien wel omzetten naar
energie.”
“ Vroeger zag Amersfoort het groen vooral als nog
onbebouwde grond, nu is het groen ons kapitaal.”
De presentatie van deze avond en kaartmateriaal kunt u
terugvinden op de website www.groenvisieamersfoort.nl

