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01 INLEIDING

1.1. Aanleiding

Het klimaat verandert, en dat merken we nu al:

het wordt warmer, er valt meer neerslag in korte

tijd, maar ook zien we vaker langere periodes van

droogte voorkomen. Om ons goed voor te

bereiden op het veranderende klimaat, heeft

gemeente West Maas en Waal met een aantal 

andere overheden het Manifest Regionale

Adaptatie Strategie (RAS-manifest) Rijk van Maas

en Waal ondertekend.

Een belangrijk onderdeel van het RAS-manifest

is het in gang zetten van het uitvoeren van

klimaatadaptieve maatregelen op de korte termijn

en in beeld te brengen welke maatregelen op de

langere termijn noodzakelijk zijn.

1.2. Doel en leeswijzer

In het rapport dat voor u ligt, wordt een

‘maatregelagenda Klimaatadapatie’ voor de 

komende jaren gepresenteerd. Hiervoor is 

allereerst in beeld gebracht waar de kwets-

baarheden zich bevinden (H2). Vervolgens zijn 

deze kwetsbaarheden vertaald naar concrete

maatregelen (H3).

Voor deze maatregelen is een planning (H4) en 

kostenraming (H5) opgesteld.

De focus van de maatregelagenda ligt op de

openbare ruimte in de 8 dorpskernen binnen

gemeente West Maas en Waal.
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02 KWETSBAARHEDEN

2.1. Inleiding

Op regionaal niveau is al een aantal kwetsbaarheden

in beeld gebracht. Deze zijn opgenomen in de

‘Klimaateffectatlas Rijk van Maas en Waal’. Bij het

bekijken van deze atlas krijgt u een eerste indruk

van de kwetsbare locaties en doelgroepen voor het

veranderende klimaat. Voor het bepalen van con-

crete maatregelen is echter aanvullend inzicht 

in de kwetsbaarheden vereist. In de volgende 

paragrafen wordt het extra verkregen inzicht 

beschreven.

Een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde

analyses en de opgestelde kaarten is weergegeven

in bijlage A. Het kaartmateriaal is in de volgende

bijlagen opgenomen:

>> Hittestress overdag: bijlage B

>> Hittestress ’s nachts: bijlage C

>> Droogte: bijlage D

Voor de thema's 'Wateroverlast bij extreme 

neerslag' en 'Kwel bij hoge rivierwaterstanden' is 

tevens kaartmateriaal opgesteld, dat vanwege de 

grootte niet is opgenomen in de bijlagen.

2.2. Hitte

Hittestress overdag

Op het gebied van hitte is inzicht gecreëerd in

zowel de situatie overdag als ’s nachts. De situatie

wat betreft hittestress overdag is in beeld gebracht

aan de hand van de gevoelstemperatuur op een

hete zomerdag.

De gevoelstemperatuur is een goede indicatie van

hoe mensen hitte ervaren. De gevoelstemperatuur

op een hete zomerdag wordt voornamelijk bepaald

door of een locatie in de zon of schaduw is gelegen

en door de optredende windsnelheid. In de zon ligt

de gevoelstemperatuur beduidend hoger dan in de

schaduw. Een lagere windsnelheid leidt tevens tot

een beduidend hogere gevoelstemperatuur.

De gevoelstemperatuur geeft dus aan waar warmere 

en koelere plekken binnen de dorpen liggen. Op 

basis hiervan is voor ieder pand in de dorpen bepaald 

hoever deze verwijderd is van een koele plek in de 

openbare ruimte waar men kan verblijven. Zo wordt 

duidelijk waar koele plekken aanwezig zijn en waar 

koelte tijdens een warme zomerdag juist ontbreekt.



7

Hittestress ’s nachts

Tijdens een warme zomerperiode koelt het ’s nachts niet sterk af. Tijdens 

deze warme nachten ervaren veel mensen slaapproblemen. Verwacht wordt 

dat dit soort warme nachten in het toekomstige klimaat veel vaker voor gaat 

komen (gemiddeld 10 nachten per jaar tegenover gemiddeld 2 nachten per 

jaar in het huidige klimaat).

Hoe meer bebouwing en verharding aanwezig is, hoe minder de omgeving afkoelt.

Dit vertaalt zich in een groter aantal warme nachten in de dorpskernen dan in

het landelijk gebied. In tabel 1 is weergegeven hoeveel extra warme nachten in de

dorpen verwacht worden ten opzichte van het landelijk gebied eromheen.

 

Wat blijkt is dat de extra toename van het aantal warme nachten in de dorpen

over het algemeen beperkt blijft (0–3 warme nachten extra). In Beneden-

Leeuwen is echter sprake van een grote toename (7 warme nachten extra). Dit

wordt veroorzaakt door de grootte van de kern.   

2.3. Wateroverlast

Op het gebied van wateroverlast is in beeld gebracht wat de gevolgen zijn

van een heftige regenbui. Daarnaast is gekeken naar de kwelsituatie bij 

hoge rivierwaterstanden.

Wateroverlast bij extreme neerslag

Om de gevoelige locaties voor wateroverlast in beeld te brengen, is het stedelijk

watersysteem doorgerekend met een bui welke in het toekomstige klimaat 

(2050) naar verwachting eens per 10 jaar valt. Hierbij is bepaald op welke 

locaties de riolering deze bui niet volledig kan afvoeren. Ook is in beeld 

gebracht waar het water dat niet afgevoerd kan worden, over maaiveld 

heen stroomt. Zo is inzichtelijk of dit op straat of in de groenzones blijft 

staan, of dat dit richting woningen of andere panden stroomt.

Om de gevolgen bij zeer extreme neerslag te bepalen is op dezelfde wijze ook een 

doorrekening gemaakt met een bui van 90 mm in één uur. Deze bui komt in 

het toekomstige klimaat (2050) naar verwachting eens per 250 jaar voor.

Grondwateroverlast bij hoge rivierwaterstanden

Een hoge rivierwaterstand zorgt voor een kwelstroom en een stijging van de

grondwaterstand achter de winterdijk. Wanneer grondwater vanuit de 

diepere ondergrond naar boven wordt gedrukt is sprake van kwel.

 

Afgezien van het dorp Altforst (dat op grotere afstand ligt van de rivieren) is

dus in alle kernen sprake van een aanzienlijke mate van kwel bij hoogwater. Of 

dit ook daadwerkelijk tot overlast leidt, hangt af van de lokale situatie.

Daarnaast kan ook sprake zijn van grondwateroverlast bij een sterke stijging van 

KERN

EXTRA WARME NACHTEN IN KERN 
TEN OPZICHTE VAN LANDELIJK GEBIED

HUIDIG 
KLIMAAT

TOEKOMSTIG KLIMAAT 
(2050)

TOENAME

Alphen 1 3 2

Altforst 1 1 0

Appeltern 1 3 2

Beneden-Leeuwen     3 10 7

Boven-Leeuwen          1 4 3

Dreumel 1 4 3

Maasbommel 1 2 1

Wamel 1 4 3

Tabel 1: extra warme nachten in de dorpen ten opzichte van landelijk gebied
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de grondwaterstand. 

Om te bepalen of dit het geval is, is een gedetailleerde 

en uitgebreide analyse van het geohydrologisch 

systeem benodigd.

2.4. Droogte

Vanuit de ‘Klimaateffectatlas Rijk van Maas en Waal’

is al inzicht in de locaties van functies die gevoelig

zijn voor droogte, zoals natte natuur en fruitteelt.

Deze gebieden zijn vooral buiten de woonkernen

gelegen, terwijl deze maatregelagenda zich juist

richt op de gebieden binnen de woonkernen.

Binnen de woonkernen spelen de volgende

kwetsbaarheden en effecten als gevolg van droogte

vooral een grote rol:

>> Droogteschade aan het (openbaar) groen

>> Schade aan infrastructuur en bebouwing als

gevolg van (ongelijkmatige) zetting

Droogteschade stedelijk groen

Voor het bepalen waar de kans op droogteschade

aan het groen het grootst is, is het vooral van belang

te monitoren in welke gebieden hier daadwerkelijk

sprake van is. Aan de hand daarvan kan bepaald

worden welk type bomen en beplanting gevoelig zijn

voor de toenemende droogte in het toekomstige

klimaat. Om te kunnen voorspellen waar dit het geval

zal zijn, is een gedetailleerde en uitgebreide analyse

van het geohydrologisch systeem en de aanwezige 

type bomen en beplanting benodigd.

Schade aan bebouwing en infrastructuur als gevolg 

van (ongelijkmatige) zetting

Wanneer de grondwaterstand ver daalt tijdens 

een droge zomer, neemt de kans op zetting van 

de ondergrond toe. Zetting houdt in dat de bodem 

daalt. Dit speelt voornamelijk in zettingsgevoelige 

bodemlagen zoals veen en klei. 

Met een analyse is bepaald in welke gebieden de

grondwaterstand in de droge zomers van 2018

en 2019 verder is gedaald dan de jaren daarvoor.

Deze informatie is gecombineerd met informatie

over de aanwezigheid van zettingsgevoelige lagen

in de bodem. Hieruit volgt dat, op basis van de 

huidig beschikbare informatie, vooral in de dorpen

Wamel, Boven-Leeuwen en Dreumel de kans op

(ongelijkmatige) zetting groter is. Meer 

gedetailleerde informatie over de daadwerkelijke 

bodemopbouw en het grondwatersysteem kan 

verder inzicht geven in deze problematiek.

Panden die op staal of op houten palen gefundeerd

zijn, zijn het meest gevoelig voor schade als gevolg

van een grote daling van de grondwaterstand. Op

staal gefundeerde panden vanwege de zetting die

optreedt en op houten palen gefundeerde panden

02 vanwege het optreden van paalrot bij het 

droogvallen van de houten palen.
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Op basis van de kwetsbaarheden die in beeld

zijn gebracht, is voor ieder dorp bepaald welke

maatregelen kansrijk zijn om de kwetsbaarheden te

verminderen. Daarnaast is bekeken op welke manier

kansen die zich voordoen te benutten zijn.
 

Hitte en wateroverlast

Voor de thema’s ‘Hitte’ en ‘Wateroverlast’ is voor

iedere kern een overzichtskaart met concrete

maatregelen opgesteld (bijlage E). Denk bijvoor-

beeld aan het creëren van koele verblijfsplekken, 

het tegengaan van wateroverlast in panden door

water te geleiden naar plaatsen waar het niet tot

overlast leidt, maar ook het plaatsen van

drinkwatertappunten en de aanleg van een

wandelpad. Voor iedere maatregelcategorie is

een beschrijving opgesteld (bijlage G).

Droogte en overlast bij hoge rivierwaterstanden

Voor de thema’s ‘Droogte’ en ‘Overlast bij hoge

rivierwaterstanden’ zijn meer algemene maat-

regelen beschreven (zie bijlage I).

Op het gebied van droogte is het van belang

dat tijdens droge periodes voldoende water

beschikbaar is. Binnen West Maas en Waal wordt dit

MAATREGELEN 03

vooral bepaald door de rivierwaterstand.

Hiermee rekening houdend kunnen de volgende

strategieën mogelijk bijdragen aan het vergroten

van de waterbeschikbaarheid:

1. Extra grondwateraanvulling

door minder te verharden.

2. Extra berging in het

oppervlaktewater door meer

water of flexibel peilbeheer.

3. Extra middelen aanleggen

om het grondwaterniveau te

reguleren (watergangen/

drainagestelsels).

 

Ook het aanplanten van 

droogtebestendige vegetatie 

is een effectieve maatregel 

om de kwetsbaarheid voor 

droogte te verminderen. 

Het monitoren van de optreden schade en overlast  

__als gevolg van hitte, droogte, hoge rivierstanden en 

__extreme neerslag is erg belangrijk. Dit is namelijk de 

__
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Onderzoeksmaatregelen

basis voor het bepalen van kwetsbare locaties en de

(verwachte effectiviteit van maatregelen.

Het opbouwen van een fonds om droogteschade in

droge jaren te kunnen betalen, beperkt de kans op

onverwacht grote uitgaven hiervoor.

Ook zullen bewoners geïnformeerd moeten worden

over droogte, de gevolgen en de taken en

verantwoordelijkheden voor overheid en burgers.

03

Om grondwateroverlast bij hoge rivierwaterstanden 

te voorkomen, kunnen maatregelen zoals het 

terugbrengen van ontwaterende middelen en het 

afvangen van de kwelflux effectief zijn. Maatregelen 

op dit vlak moeten altijd in samenhang met het 

functioneren van het oppervlaktewatersysteem 

getoetst worden. Ook hierin vormen het creëren 

van extra inzicht, het monitoren van de overlast en 

het informeren van bewoners belangrijke pijlers.

Naast de concrete maatregelen, is klimaatadaptief

handelen in algemene zin ook van belang voor het

creëren van een klimaatbestendige en water-

robuuste leefomgeving (zie bijlage I).

Een belangrijke pijler hiervoor is het vergroenen van

de openbare en particuliere ruimte. Om

bijvoorbeeld de extra toename aan warme nachten

in Beneden-Leeuwen terug te brengen is het

benodigd om deze kern voor 30% te vergroenen.

__

Het aanbrengen van de koele verblijfsplekken 

draagt ook bij aan het vergroenen van de dorpen. 

Het effect hiervan op de loopafstand voor bewoners 

tot deze plekken is weergegeven in bijlage H. Hieruit 

blijkt dat de koele plekken veel beter bereikbaar 

worden voor bewoners en kwetsbare groepen. In 

bijlage I staan diverse andere strategieën om te 

vergroenen beschreven. Ook maatregelen als het 

toepassen van lichtere verhardingsmaterialen, 

het creëren van schaduw en het vergroten van de 

bergingscapaciteit van water-op-straat zijn 

effectieve maatregelen.

Klimaatadaptief handelen

Als laatste is een aantal onderzoeksmaatregelen 

beschreven welke benodigd zijn om aanvullend en 

waardevol inzicht te creëren in de kwetsbaarheden 

en effectieve maatregleen (bijlage I).

Zoals beschreven is een belangrijke onderzoeks-

maatregel het monitoren van de optredende schade 

en overlast op het gebied van droogte, 

wateroverlast en hitte.

Inzicht in het gezamenlijk functioneren van het 

riolerings- en oppervlaktewatersysteem is waarde-

vol om meer betrouwbare analyses van het stedelijk 

watersysteem op te stellen en effectieve maat-

regelen in het oppervlaktewatersysteem te kunnen 

bepalen.

Extra inzicht in het functioneren van het 

(grond)watersysteem bij hoge rivierwaterstanden is 

waardevol om te bepalen welke maatregelen 

effectief zijn om grondwateroverlast in deze 

situaties tegen te gaan.

 

Het opstellen van regenwaterstructuurplannen voor 

de kernen Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, 

Dreumel en Maasbommel geeft inzicht in de opgave 

om het bestaande stelsel te ontlasten om 

wateroverlast bij de normbui in het toekomstig 

klimaat te voorkomen. Aan de hand van deze 

plannen kan het stelsel bij reconstructies gericht 

ontlast worden, zodat de genomen maatregelen 

ook effectief zijn.

 

De vergroeningsopgave van de bedrijventerreinen

heeft in deze eerste uitvoeringsperiode minder

prioriteit gekregen. De behoefte aan koelte in de

openbare ruimte op bedrijventerreinnen hangt 

namelijk sterk af van het type bedrijvigheid. Door 

onderzoek te doen naar de behoeftes van ver-

groening op bedrijventerreinen kan in de vol-

gende uitvoeringsperiode ingezet worden op 

effectieve vergroening van de bedrijventerreinen.

Het opzetten van een online GIS-portal met daarin 

al het gecreëerde kaartmateriaal zorgt voor een 

toegankelijke ontsluiting van de beschikbare data.



Van de opgestelde maatregelen (H3) is een

uitvoeringsplanning opgesteld. Deze planning maakt

onderscheid tussen maatregelen die in de periode

2020 t/m 2023 worden uitgevoerd en in de 

periode vanaf 2024.

Bij het opstellen van de uitvoeringsplanning is

in de basis gebruik gemaakt van meekoppelkansen 

(aansluiten bij reeds geplande projecten in de

openbare ruimte). Op die manier kunnen de maat-

regelen worden meegenomen in deze projecten, 

wat leidt tot een kostenbesparing en minder 

overlast van werkzaamheden.

Daarnaast is het laaghangend fruit (eenvoudig uit

te voeren maatregelen) opgenomen in de uit-

voeringsplanning voor de periode t/m 2023. Dit

betreft bijvoorbeeld het herplanten van bomen

om koele zones te creëren. Het bundelen van deze

maatregelen leidt tot een kostenbesparing.

UITVOERINGSPLAN MAATREGELEN 04
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De maatregelen in de periode t/m 2023 zijn 

voornamelijk onder te verdelen in de hieronder 

beschreven categorieën.

De dorpen worden vergroend door de aanplant van 

bomen, het verwijderen van overmatige verharding 

en de aanleg van groene corridors.

De openbare ruimte wordt geschikt gemaakt voor

verblijf door het aanbrengen van voorzieningen

zoals bankjes, wandelpaden en drinkwatertappun-

ten op koele locaties.

De waterrobuustheid van de dorpen wordt vergroot 

door maatregelen te nemen die gericht zijn op het 

geleiden van water naar locaties waar dit geen 

overlast veroorzaakt zoals groenstroken en 

watergangen.

In bijlage J zijn overzichtskaarten van de maatregelen

die in de periode t/m 2023 worden uitgevoerd

opgenomen. In de verklarende tabel in bijlage F is

opgenomen bij welk project deze maatregelen

horen en in welk jaar de uitvoering gepland is.
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Van de maatregelen die in de uitvoeringsplanning t/m 2023 zijn opgenomen 

is een globale kostenraming opgesteld. Hiermee wordt inzicht verkregen in 

de benodigde investeringskosten voor het uitvoeren van de maatregelen.

De basis voor deze globale kostenraming zijn ‘bouwstenen’, zoals het planten

van een boom of het plaatsen van een bankje. Voor iedere ‘bouwsteen’ is een

kostenraming opgesteld. Daarbij worden de werkzaamheden die onderdeel

uitmaken van de ‘bouwsteen’ benoemd. Van deze werkzaamheden worden

de directe kosten (basiskosten) weergegeven, de kosten die nodig zijn om de

materialen te leveren en de werkzaamheden uit te voeren. De totale kosten voor

een bouwsteen bestaan uit de basiskosten plus 15 % indirecte kosten en 25 %

voorbereidingskosten. De geraamde kosten zijn exclusief BTW. Verder zijn de

volgende uitgangspunten gehanteerd:

>> Voor zover mogelijk wordt meegekoppeld met projecten die al gepland zijn.

>> Kosten voor het verleggen van eventuele kabels en leidingen zijn niet

opgenomen in de kostenraming.

>> Kosten voor verkeersmaatregelen, archeologie, bodemverontreinigingen 

en dergelijke zijn niet opgenomen in de kostenraming.

De kostenraming van de ‘bouwstenen’ is opgenomen in bijlage M.1.

De kostenraming van de maatregelen zoals opgenomen in de overzichtstekeningen 

worden vervolgens opgebouwd uit één of meerdere ‘bouwstenen’. Hieronder is als 

voorbeeld de maatregel ‘H1: Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf 

door schaduw creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes)’ weergegeven 

(tabel 2).

De kostenraming van de maatregelen is opgenomen in bijlage M.2.

Op basis van deze kostenraming per maatregel worden de maatregelen die 

opgenomen zijn in de uitvoeringsplanning geraamd. Voor de projecten die al 

gepland zijn en waarbij maatregelen worden meegekoppeld, is de kostenraming 

opgenomen in bijlage M.3. Voor de projecten die alleen bestaan uit gebundelde 

maatregelen is de kostenraming opgenomen in bijlage M.4.

KOSTENRAMING05

ID Maatregel Bouwsteen Aantal Eenheidsprijs Subtotaal Totaal prijs per

H1

Bestaande groenzone geschikt 
maken voor verblijf door schaduw 
creëren en voorzieiningen plaatsen 
(bijv. bankjes).

BS1 Boom planten in bestaande 
situatie

4 € 1.830,00 € 7.320,00

€ 12.220,00 per locatie
BS3 Bankje aanbrengen 2 € 2.160,00 € 4.320,00

BS4 Prullenbak aanbrengen 1 € 580,00 € 580,00

Tabel 2: voorbeeld kostenraming maatregel H1

KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN - GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL



DORPSKERN

2020            2021        2022    2023           2020-2023

TYPE 

MAATREGELEN

KOSTEN

Tabel 3: Samenvattende tabel kostenraming per kern en per jaar

KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN - GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL

Alphen

Altforst

Appeltern

Beneden-Leeuwen

Boven-Leeuwen

Dreumel

Maasbommel

Wamel

Totaalkosten:

€ 52.000,-

-

-

€ 31.000,-

€ 4.000,-

-

€ 6.000,-

€ 12.000,-

€ 105.000,-

TYPE 

MAATREGELEN

KOSTEN

€ 14.000,-

€ 129.000,-

€ 6.000,-

€ 24.000,-

€ 51.000,-

€ 278.000,-

KOSTEN

€ 43.000,-

€ 25.000,-

€ 62.000,-

€ 25.000,-

€ 8.000,-

€ 214.000,-

TYPE 

MAATREGELEN

KOSTEN

€ 26.000,-

€ 65.000,-

€ 7.000,-

€ 12.000,-

€ 8.000,-

€ 217.000,-

TOTAAL 

KOSTEN

€ 135.000,-

€ 250.000,-

€ 79.000,-

€ 67.000,-

€ 79.000,-

€ 814.000,-

TYPE 

MAATREGELEN

€ 14.000,-

€ 15.000,-

€ 25.000,-

€ 14.000,-

€ 15.000,-

€ 22.000,- € 70.000,-

€ 42.000,-€ 14.000,-

€ 15.000,- € 45.000,-

€ 117.000,-

In tabel 3 is een samenvatting van de kostenraming 

weergegeven. Hierin is gebruik gemaakt van de 

reeds beschreven maatregelcategorieën:

De dorpen worden vergroend door de aanplant van 

bomen, het verwijderen van overmatige verharding 

en de aanleg van groene corridors.

De openbare ruimte wordt geschikt gemaakt voor

verblijf door het aanbrengen van voorzieningen

zoals bankjes, wandelpaden en drinkwatertappun-

ten op koele locaties.

De waterrobuustheid van de dorpen wordt vergroot

door maatregelen te nemen die gericht zijn op het

geleiden van water naar locaties waar dit geen

overlast veroorzaakt zoals groenstroken en

watergangen.

14
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6.1. En nu aan de slag!

Met de maatregelagenda ‘Klimaatadaptieve 

maatregelen’ is een stevige basis gelegd voor het 

uitvoeren van concrete maatregelen op de korte 

termijn. 

De kwetsbaarheden op het gebied van hitte, droogte 

en (grond)wateroverlast zijn in beeld gebracht, 

waarbij ook duidelijk is gemaakt op welke gebieden 

aanvullend inzicht waardevol is. 

Op basis van het verkregen inzicht in de 

kwetsbaarheden zijn concrete uitvoeringsmaat-

regelen opgesteld die bijdragen aan het vermin-

deren van deze kwetsbaarheden. Daarbij zijn ook 

meekoppelkansen die zich voor doen, zoals het

verbeteren van de biodiversiteit en het aantrekkelijker

maken van de openbare ruimte, meegenomen. Ook

zijn meer algemene maatregelen die bijdragen aan

een klimaatbestendige buitenruimte beschreven en

zijn onderzoeksmaatregelen opgesteld met het doel

waardevol aanvullend inzicht te verkrijgen.

De maatregelen zijn waar mogelijk gekoppeld aan 

reeds geplande projecten in de openbare ruimte

of gebundeld met gelijksoortige maatregelen. Op

basis hiervan zijn de maatregelen opgenomen in een

uitvoeringsplanning tot 2023. Maatregelen die niet in

deze planning zijn opgenomen worden uitgevoerd in

de periode na 2023.

Voor de projecten in de uitvoeringsplanning is 

een globale kostenraming opgesteld die inzicht 

geeft in de verwachte kosten. Dit alles geeft een 

complete basis om concreet aan de slag te gaan met 

klimaatadaptatie in de buitenruimte.

6.2. Het vervolg

Voor het vervolg zal de focus liggen op de volgende

onderdelen:

>> Het concreet uitvoeren van de maatregelen

zoals opgenomen in de maatregelagenda.

>> Het creëren van bewustwording en het 

implementeren van de meer algemene

maatregelen in de ‘standaard’ werkwijze bij

werkzaamheden in de openbare ruimte.

>> Het uitvoeren van de onderzoeks-

maatregelen om waardevol aanvullend

inzicht in de kwetsbaarheden te creëren.

>> Het herijken van de uitvoeringsagen-

da in 2023 voor de daarop volgende perio-

de. In deze herijking kan het extra verkregen 

inzicht van de tussenliggende periode ge-

bruikt worden om de maatregelen waar

nodig bij te stellen of aan te vullen.

Met de maatregelagenda ‘Klimaatadaptieve maat-

regelen’ als basis, draagt dit vervolgproces bij 

aan het creëren van een klimaatbestendige

leefomgeving.

AFRONDING EN VERVOLG06
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Inleiding 
Om te komen tot een klimaatbestendige en water robuuste leefomgeving 
in 2050 is het noodzakelijk deze leefomgeving aan te passen aan het 
veranderend klimaat. Een belangrijk onderdeel hiervan is het geven van 
een impuls aan het concreet uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen 
op de korte termijn en het inzichtelijk maken van de benodigde 
maatregelen op de lange termijn.  
 
Hiertoe is allereerst inzicht nodig in de situatie betreffende wateroverlast, 
hittestress en droogte. BOOT heeft middels diverse analyses en 
onderzoeken inzicht gecreëerd in de optredende situaties voor deze 
thema’s.  
 
Het extra inzicht is gecreëerd door voor de kernen binnen gemeente West 
Maas en Waal de volgende kaarten op te stellen: 

ê PET-hittekaarten 

ê Afstand-tot-koelte kaarten 

ê Verschilkaarten hitte bij oosten- en zuidenwind 

ê Warme nachten kaarten 

ê Stroombanenkaarten 

ê Wateroverlastkaarten 

ê Afkoppelkansenkaarten 

ê Zettingsgevoeligheidskaarten 

ê Risicokaart zetting bij droogte 

ê Overzichtskaart kwel 
 
In deze notitie wordt voor iedere kaart beschreven wat in deze kaart wordt 
weergegeven, waar deze kaart op is gebaseerd en waardoor extremen in 
deze kaart worden veroorzaakt. 
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PET-hittekaarten 
In deze kaarten is de gevoelstemperatuur op een hete zomerdag 
weergegeven. Dit is een goede maat voor de optredende hittestress 
overdag.  
 
De gevoelstemperatuur (PET-waarde) is berekend conform de 
standaardmethode welke is opgesteld door het RIVM (2019). In de 
berekening van de gevoelstemperatuur zijn de volgende factoren 
meegenomen:  

ê Luchttemperatuur 

ê Luchtvochtigheid 

ê Windsnelheid 

ê Globale en thermische straling 
 
De gevoelstemperatuur wordt weergegeven in graden Celcius, die 
conform onderstaande tabel vertaald kan worden naar perceptie en 
fysiologisch stressniveau (bron: RIVM, 2019). 
 

 

De berekende gevoelstemperatuur is vooral afhankelijk van of een locatie 
in de zon of schaduw is gelegen en de optredende windsnelheid. In de zon 
ligt de gevoelstemperatuur beduidend hoger dan in de schaduw. Een 
lagere windsnelheid leidt tevens tot een beduidend hogere 
gevoelstemperatuur. 
 
De gevoelstemperatuur is berekend voor twee warme zomerdagen welke 
in het huidige klimaat gemiddeld eens per 5,5 jaar optreden. Om een goed 
beeld te krijgen van de optredende hittestress overdag is de gemiddelde 
gevoelstemperatuur berekend voor de periode tussen 12:00 en 18:00 uur.  
 
Om het effect van de windrichting op de gevoelstemperatuur mee te 
nemen, is de gevoelstemperatuur berekend voor een warme dag met een 
zuidenwind (2 augustus 2013) en een warme dag met een oostenwind (1 
juli 2015). 
 
Op basis van de opgestelde PET-kaarten is voor iedere kern tevens een 
extreme hittestresskaart opgesteld. In deze kaart zijn de gebieden waar 
sprake is van extreme hittestress (PET > 41 OC) in zowel een situatie met 
oosten- als zuidenwind weergegeven. 
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Afstand-tot-koelte kaarten 
De afstand-tot-koelte kaarten geven voor ieder pand de afstand tot de 
dichtstbijzijnde koele locatie weer. Dit biedt inzicht in of een koele locatie 
in de openbare ruimte voldoende dichtbij aanwezig is. 
 
De koele locaties zijn bepaald op basis van de berekende 
gevoelstemperaturen. Wanneer een locatie voldoet aan de volgende 
eisen, betreft dit een koele locatie: 

ê Gemiddelde gevoelstemperatuur op 2 augustus 2013 en 1 

juli 2015 (dus bij zowel oosten- als zuidenwind) lager dan 

41 graden. Dit betekent dat op de koele locaties geen 

sprake is van extreme warmtestress. Daarmee is de 

gevoelstemperatuur op een koele locatie tevens gelijk of 

lager dan de gevoelstemperatuur in het open veld in het 

landelijk gebied. 

ê De koele locatie betreft een locatie welke geschikt in de 

openbare ruimte welke geschikt is om te verblijven. Dit zijn 

bijvoorbeeld groenvoorzieningen, parken en  speeltuinen. 

ê Het minimaal aaneengesloten oppervlak van een koele 

locatie bedraagt 200 m2.  
 
De koele locaties zijn opgedeeld in locaties die geschikt zijn voor verblijf 
en locaties die potentieel geschikt zijn. Potentieel geschikte locaties 

betreft locaties welke in de huidige situatie niet openbaar toegankelijk zijn 
of onbegaanbaar zijn. 
 
Voor ieder pand is de hemelsbrede afstand tot de dichtstbijzijnde koele 
locatie weergegeven. Uit onderzoek blijkt dat om koelte bereikbaar te 
houden voor kwetsbare groepen de afstand tot een koele plek vanaf de 
woning niet meer dan 300 meter zou moeten zijn (Nuijten, 2008). Deze 
afstand is voor gezonde ouderen te lopen in zo’n 5 minuten. Omdat de 
hemelsbrede afstand doorgaans korter is dan de daadwerkelijke 
loopafstand, zijn panden met een hemelsbrede afstand van meer dan 200 
m oranje en meer dan 300 m rood weergegeven. 
 
Daarnaast zijn op de afstand-tot-koelte kaarten de kwetsbare groepen 
weergegeven aan de hand van de volgende gegevens: 

ê Locaties waar jeugd geclusterd verblijft, zoals scholen en 

kinderdagverblijven. 

ê Locaties waar ouderen geclusterd verblijven, zoals 

verzorgingstehuizen. 

ê Locaties van seniorenwoningen 
Het aantal 70+ers per straat. Om dit gewogen weer te geven, is het aantal 
70+ers per straat gerelateerd aan de lengte van de betreffende straat. 
Hierin is onderscheid gemaakt van relatief weinig (meer dan 25 m1 straat 
per 70+er) tot relatief veel (minder dan 10 m1 straat per 70+er)
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Verschilkaarten hitte bij oosten- en zuidenwind
Op deze kaarten is het verschil in gevoelstemperatuur weergegeven bij 
een oosten- en zuidenwind. Dit verschil is berekend door het verschil in 
gevoelstemperatuur op 2 augustus 2013 (zuidenwind) en 1 juli 2015 
(oostenwind) te bepalen. Deze kaarten geven een indicatie van de invloed 
van de windrichting en –snelheid op de optredende gevoelstemperaturen.  
 
De grootste verschillen in gevoelstemperatuur bij een verschillende
windrichting worden waargenomen op plekken waar de windsnelheid
sterk verschilt bij een oosten- en een zuidenwind. Dit is voornamelijk het
geval langs de randen van de bebouwde gebieden.

De verschilkaarten hitte zijn niet bijgevoegd bij de rapportage, maar 
afzonderlijk in te zien.
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Warme nachten kaarten 
Op deze kaarten is het gemiddeld aantal warme nachten per jaar in het 
huidig en toekomstig klimaat weergegeven. Het aantal warme nachten is 
een goede indicator voor de optredende hittestress ’s nachts. 
 
Een warme nacht is een nacht (van 22:00 tot 06:00 uur) met een minimum 
luchttemperatuur van 20 OC of hoger. De minimumtemperatuur is bepaald 
door de gemeten luchttemperaturen in het landelijk gebied (KNMI-station 
Volkel) en het berekende stedelijk hitte-eiland effect (toename 
luchttemperatuur in het stedelijk gebied ten opzichte van het landelijk 
gebied) op te tellen. Het stedelijk hitte-eiland effect wordt groter 
naarmate de hoeveelheid bebouwing en verharding toeneemt. Waar 
oppervlaktewater overdag doorgaans verkoelend werkt, zorgt het ’s 
nachts juist voor een toename van het stedelijk hitte-eiland effect, 
vanwege het langduriger vasthouden van warmte.  
 
Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen het huidig en toekomstig 
klimaat. Voor het huidig klimaat is gebruik gemaakt van de metingen van 
de periode 1981- 2010. Voor het toekomstig klimaat is op basis van deze 
metingen een reeks metingen opgesteld welke representatief is voor het 
toekomstig klimaat rond 2050 onder het KNMI-klimaatscenario WH.  
 
De gebieden met het hoogste aantal warme nachten bevinden zich 
doorgaans in het midden van de kernen, aangezien op deze plekken en in 
de nabije omgeving de mate bebouwing en verharding doorgaans het 
hoogst is. Aan de randen van de kern kan sprake zijn van evenveel 
bebouwing en verharding, maar toch een kleiner aantal warme nachten 
vanwege de verkoelende invloed vanuit het landelijk gebied. 
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Stroombanenkaarten 
Op de stroombanenkaarten zijn de oppervlakkige afstromingsrichting en 
de laagtes in het maaiveld weergegeven.  
 
De kaarten zijn gebaseerd op het Actueel Hoogtebestand Nederland 3 
(AHN3). De stroombanen geven de oppervlakkige afstromingsrichting 
weer. De weergegeven laagtes maaiveld betreffen locaties waar het 
omliggende maaiveld hoger ligt dan op de locatie zelf. De berekende 
dieptes zijn de dieptes die bereikt worden wanneer de laagte volledig 
gevuld is. De resultaten van deze kaart zijn enkel bepaald op basis van het 
maaiveldverloop. Zowel neerslaghoeveelheden in –intensiteiten als de 
invloed van riolering en oppervlaktewater zijn hierin dus niet 
meegenomen. 
 
De stroombanenkaarten zijn vanwege de grootte niet bijgevoegd bij 

de rapportage, maar afzonderlijk in te zien.
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Wateroverlastkaarten 
De wateroverlastkaarten geven de wateroverlastsituatie weer bij een 
bepaalde neerslaggebeurtenis. Deze kaarten zijn een goede indicatie van 
de locaties in de kernen die gevoelig zijn voor wateroverlast bij extreme 
neerslag.  
 
De kaarten tonen de resultaten van een dynamische doorrekening van het 
rioleringssysteem in Infoworks ICM. Als basis hiervoor is gebruik gemaakt 
van het opgestelde BRP-model. Aan dit BRP-model is een maaiveldmodel 
gebaseerd op het AHN3 toegevoegd. Hierdoor wordt in het geval van 
overbelasting van het rioleringssysteem, ook inzichtelijk waar het water-
op-straat oppervlakkig heen stroomt. 
 
Naast het maaiveldmodel is voor locaties waar sprake is van afstroming 
van water-op-straat richting watergangen ook een deel van het 
oppervlaktewatersysteem gemodelleerd. Deze watergangen zijn 
gemodelleerd op basis van de volgende gegevens en uitgangspunten: 

ê Type watergang (A- B- of C-watergang) en locatie: Legger 

WSRL 

ê Locatie insteek watergangen: BGT waterdeel 

ê Uitgangspunt is een vast peil aan de grens van het model 

van zomerpeil +0,30 m peilopzet 

ê Bodembreedte en –diepte: 

o A-watergang: 1,0 m breed en 1,0 m onder 

winterpeil 

o B-watergang: 0,5 m breed en 0,5 m onder 

winterpeil 

o C-watergang: geen bodembreedte en 0,5 m onder 

winterpeil 

ê Duikers (locatie en afmetingen): Legger WSRL 
 
Met deze wijze van modelleren wordt de afstroming van water-op-straat 
naar de watergangen meegenomen. Dit water wordt in het model 

vervolgens door de watergangen afgevoerd. Doordat niet het gehele 
watersysteem is gemodelleerd (of het watersysteem tot bijvoorbeeld een 
benedenstroomse stuw) kan de afvoercapaciteit waarmee in het model 
gerekend wordt afwijken van de daadwerkelijke afvoercapaciteit van de 
watergangen. Het model dient dus niet om de afvoercapaciteit van de 
watergangen daadwerkelijk te toetsen. 
 
De wateroverlastkaarten zijn berekend voor de volgende
neerslagsituaties:

ê Composietbui T10 voor het klimaat van 2050. Dit betreft een bui

welke direct afgeleid van de STOWA Neerslagstatistieken (2019-

19 Neerslagstatistiek en –reeksen voor het waterbeheer 2019).

Deze bui heeft een herhalingstijd van eens in de 10 jaar voor het

verwachte klimaat in 2050. Met de doorrekening van deze bui

wordt in beeld gebracht bij welke woningen water tegen de

woning wordt berekend. Conform het GRP mag dit bij een bui van

eens per 10 jaar niet voorkomen.

ê Een bui van 90 mm in één uur. Deze extreme neerslaggebeurtenis 

sluit aan bij de standaard stresstest vanuit het DPRA en heeft een 

herhalingstijd van eens in de 250 jaar in het klimaat van 2050. 

Deze bui is gebruikt om het systeemgedrag bij extremen in beeld 

te brengen.
 
De wateroverlastkaarten zijn vanwege de grootte niet opgenomen bij 

deze rapportage, maar zijn afzonderlijk in te zien.
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Afkoppelkansenkaarten 
De afkoppelkansenkaarten geven die panden weer welke kansrijk zijn om 
af te koppelen. Deze kaarten kunnen gebruikt worden om grotere panden 
welke dicht bij afkoppelmogelijkheden gelegen zijn te identificeren. 
 
De potentie van de panden wat betreft afkoppelen is geclassificeerd 
conform onderstaande tabel.  
 

 
 
De afstand tot een afkoppelmogelijkheid is de hemelsbrede afstand tot 
één van de volgende voorzieningen: 

ê Oppervlaktewater; 

ê HWA-riolering en duikers; 

ê Gemeentelijk groen met een oppervlak van minimaal 100 

m2. 
 

De afkoppelkansenkaarten zijn niet bijgevoegd bij de rapportage, maar 
afzonderlijk in te zien.
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Zettingsgevoeligheidskaarten 
Op deze kaarten zijn de zettingsgevoelige lagen gecombineerd met de 
grondwaterstandsdaling in 2018/2019 ten opzichte van voorgaande jaren 
weergegeven. Op basis hiervan wordt een indicatie verkregen van de 
zettingsgevoelige gebieden als gevolg van het droogvallen van 
zettingsgevoelige lagen.  
 
Voor het opstellen van de kaarten zijn de volgende gegevens gebruikt: 

ê Grondwatermetingen TNO en gemeentelijk 

grondwatermeetnet 

ê GeoTOP v1.3 ondergrondmodellen (TNO GDN, 2019). In 

deze ondergrondmodellen is de meest waarschijnlijk 

voorkomende bodemsoort opgenomen. Dit model geeft 

een globaal maar bruikbaar inzicht in de bodemopbouw. 

Wel wordt opgemerkt dat dunne klei of veenlagen (< 0,5 

m) in een dominante zandbodem niet in dit model naar 

voren komen. 
 
Van de beschikbare grondwaterreeksen zijn de volgende eigenschappen 
bepaald: 

ê Daling van de laagst gemeten grondwaterstand in 2018 

ten opzichte van de laagst gemeten grondwaterstand voor 

2018. Dit geeft inzicht in welk deel van de ondergrond 

droog is gevallen in de zomer van 2018 dat gedurende de 

meetperiode ervoor nog niet is drooggevallen. 

ê Daling van de laagst gemeten grondwaterstand in 2019 

ten opzichte van de laagst gemeten grondwaterstand voor 

2019. Dit geeft inzicht in welk deel van de ondergrond 

droog is gevallen in de zomer van 2019 dat gedurende de 

meetperiode voor 2018 nog niet is drooggevallen. 

ê Aantal meetjaren voor 2018. Hoe groter het aantal 

meetjaren voor 2018, hoe betrouwbaarder de berekende 

daling van de laagste grondwaterstand is. 
 
Vervolgens is voor de bodemlagen waarin een daling van de laagst 
gemeten grondwaterstand heeft plaatsgevonden, een kaart opgesteld. In 
deze kaart zijn de volgende zaken weergegeven:  

ê Zettingskans op basis van de bodemsoort conform 

onderstaande tabel. 
KLASSE ZETTINGSKANS BODEMSOORT 
Zeer groot Veen 
Groot Klei 
Middelmatig Zandige klei of kleiig zand 
Klein Grof, matig grof en fijn zand 
Onbekend Antropogene ophoging 

ê De daling van de laagst gemeten grondwaterstand van de 

peilbuizen in de betreffende bodemlaag. 

ê De locaties van de peilbuizen waar de daling van de laagst 

gemeten grondwaterstand plaats heeft gevonden in een 

andere bodemlaag.  
 
De zettingskans is uitsluitend bepaald op basis van droogvallen van
zettingsgevoelige lagen. Binnen dit onderzoek is niet gekeken naar zetting
als gevolg van verhoging van de korrelspanning door de
grondwaterstandsverlaging. Ervan uitgaande dat het droogvallen van
veen of klei de grootste kansen op zetting vormen, zijn enkel die kans in
beeld gebracht.

De zettingsgevoeligheidskaarten zijn niet bijgevoegd bij de rapportage, 
maar afzonderlijk in te zien.
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Risicokaart zetting bij droogte
De zettingskansenkaarten zijn vertaald naar een algehele risicokaart voor
de woonkernen. Hiervoor is op gebiedsniveau bepaald in hoeverre sprake
is van een kans op zetting. Deze kans is bepaald aan de hand van de
zettingsgevoeligheid van de ondergrond en de mate van daling van de
laagst gemeten grondwaterstand. Bij een aanzienlijke daling van de laagst
gemeten grondwaterstand in een zettingsgevoelige ondergrond is de kans
dat zetting optreedt groot. Het kan dus voorkomen dat het risico op 
zetting tijdens droogte in een gebied met een zettingsgevoelige 
ondergrond beperkt is, omdat in dit gebied sprake is van een beperkte 
daling van de grondwaterstand.

 

In deze kaart zijn ook de panden met een bouwjaar van voor 1970 
weergegeven (bron: BAG). Panden welke na 1970 zijn gebouwd, zijn 
doorgaans op volledig betonnen palen of palen met betonnen oplengers 
gefundeerd. Voor 1970 werden ook funderingen op houten palen of 
fundering op staal toegepast. Deze wijze van fundering is meer gevoelig 
voor zetting en daling van de grondwaterstand. 

 

De kernen met de grootste kans op zetting als gevolg van daling van de 
laagste grondwaterstand zijn Wamel, Dreumel en Boven-Leeuwen.  

 

In Beneden-Leeuwen is één klacht van droogteschade bekend bij de
primaire kering. Deze klacht valt binnen een gebied dat op basis van de
analyse een lage kans op zetting heeft. Dit toont aan dat het risico op
droogteschade als gevolg van verdroging van de kering niet in de analyse
is meegenomen. De bekende klachten in Boven-Leeuwen en Dreumel
vallen (net) buiten de woonkernen. Deze liggen echter wel in de buurt van
woonkernen met een hoge kans op zetting als gevolg van droogte.

Opgemerkt wordt dat deze risico-indicatie is bepaald op basis van de 
huidig beschikbare gegevens. Meer gedetailleerde gebiedsinformatie 
over de bodemopbouw en het grondwatersysteem kan een afwijkend 
inzicht opleveren qua risico-indicatie.
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Overzichtskaart kwel 
Om de situatie wat betreft grondwateroverlast bij hoogwater in beeld te 
brengen is een overzichtskaart van de verwachte mate van kwel bij een 
hoogwatergolf die eens per 10 jaar voorkomt opgesteld. Deze 
overzichtskaart is gebaseerd op de volgende gegevens: 

ê Mate van kwel bij een hoogwatergolf die eens per 10 jaar 

voorkomt. Bij een hoge rivierwaterstand stijgt de drukhoogte in 

het eerste watervoerend pakket. De mate van kwel geeft de 

hoeveelheid grondwaterstroming vanuit het eerste 

watervoerend pakket naar het freatisch pakket weer. (Bron: 

Waterschap Rivierenland) 

ê De toename van kwel bij een hoogwatergolf die in het 

toekomstig klimaat (2050) eens per 10 jaar voorkomt. (Bron: 

‘Klimaateffectatlas Rijk van Maas en Waal’). 

ê De gebieden waarvan bij gemeente West Maas en Waal bekend is 

dat hier overlast wordt ervaren tijdens periodes met hoge 

rivierwaterstanden. 
 
Uit deze gegevens komt naar voren dat in alle kernen langs de Waal en de 
Maas sprake is van een aanzienlijke mate van kwel. Ook de bekende 
overlastgebieden bevinden zich in gebieden waar de mate van kwel groot 
is. Daarnaast blijkt dat juist in deze gebieden de verwachte hoeveelheid 
kwel in het toekomstig klimaat significant toeneemt. 
 
Afgezien van de kern Altforst (welke op grotere afstand ligt van de 
rivieren) is dus in alle kernen sprake van een aanzienlijke mate van kwel 
bij hoogwater. Of dit ook daadwerkelijk tot overlast leidt, hangt af van de 
lokale situatie.  
 
Opgemerkt wordt dat grondwateroverlast ook in gebieden met een lage 
mate van kwel op kan treden. Als in deze gebieden sprake is van een sterke 
stijging van de grondwaterstand, wat resulteert in een lagere mate van 
kwel, kan alsnog sprake zijn van grondwateroverlast. Om te bepalen waar 

daadwerkelijk grondwateroverlast als gevolg van een hoge mate van kwel 
of een sterke stijging van de grondwaterstand verwacht kan worden, is 
een gedetailleerde en uitgebreide analyse van het geohydrologisch 
systeem benodigd. 
 
Over het algemeen geldt dat binnen de kernen het deel dat op de hoge
zandruggen gelegen is, minder gevoelig is voor grondwateroverlast,
terwijl de gebieden rondom de hoge zandruggen doorgaans het meest
gevoelig zijn voor overlast bij hoge rivierwaterstanden.

De overzichtskaart kwel is niet bijgevoegd bij de rapportage, maar 
afzonderlijk in te zien.
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Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

ID

Maatregel-

categorie Omschrijving maatregel Extra toelichting

Uitvoering in 

periode 2020-2023 Projectnaam

Jaar van 

uitvoering

1 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

In overleg met eigenaar vergroenen en koele 

verblijfsplek/speeltuin creëren.
Ja

Koele zones met voorzieningen 

creëren
2021-2023

2 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Idee: vlonder boven watergang creëren, als onderdeel 

van de koele verblijfsplek.
Ja

Koele zones met voorzieningen 

creëren
2021-2023

3 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Eventueel combineren met brug naar eiland voor 

vergroting belevingswaarde. Dan wel overleg met 

waterschap en particulier (nr. 25) noodzakelijk.

Ja Herinrichting Greffelingsestraat 2020

4 H4 Groene corridor aanbrengen.
Groenvakken staan op lijst vervanging en aanplant 

bomen.
Ja Herinrichting Greffelingsestraat 2020

5 H4 Groene corridor aanbrengen. Ja Herinrichting Greffelingsestraat 2020

6 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Bij recente reconstructie zijn bomen en planten 

aangebracht. De groenzone aan de hand hiervan 

beoordelen op geschiktheid voor verblijf en indien 

benodigd aanvullende voorzieningen plaatsen.

Ja Herinrichting Greffelingsestraat 2020

7 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Koele verblijfsplek creëren bij ontwikkeling 

woningbouwplan Appelhoek fase 1b.
Ja

Woningbouwplan Appelhoek fase 

1b
2023

8 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee Na 2023

9 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee Na 2023

10 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Ja

Voorzieningen in bestaande koele 

zones plaatsen
2021-2023

11 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee Na 2023

12 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Combineren met groene aankleding. Ja

Voorzieningen in bestaande koele 

zones plaatsen
2021-2023

13 H5 Bij herinrichting gebied (weg/parkeerterrein/etc.) vergroenen.
Vergroening plein is ook opgenomen in 

dorpsontwikkelplan van SLAG.
Ja Herinrichting Burg. Baltussenplein 2022

14 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Ja Herinrichting Burg. Baltussenplein 2022

15 H8 Biodiversiteit bestaande groenzone verbeteren. Meenemen met burgerinitiatief natuurlijke speelplaats. Ja
Verbeteren biodiversiteit 

groenzones / wadi's
2021-2023

16 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

(Deels) herinrichten als parkje. In samenspraak met 

ouderenhuis Edohof en basischool (wordt nu gebruikt 

als sportveldje).

Nee Na 2023

Maatregeloverzicht Alphen

1/1 Maatregelenoverzicht - Alphen 24-6-2020



Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

ID

Maatregel-

categorie Omschrijving maatregel Extra toelichting

Uitvoering in 

periode 2020-2023 Projectnaam

Jaar van 

uitvoering

H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

H9.1 Aanvullende voorzieningen realiseren - elektrisch oplaadpunt.

H9.2 Aanvullende voorzieningen realiseren - drinkwater tappunt.

2 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

3 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Meekoppelkans met inrichting groen schoolplein en 

verfraaiing dorpsentree.
Ja

Voorzieningen koele zones 

plaatsen
2021-2023

4 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Overleg met dorpsraad over invulling koele 

verblijfplek.

W1 Water over maaiveld naar open water leiden.

6 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Extra bankje plaatsen naast veelgebruikt wandelpad 

om verblijf te faciliteren.
Ja

Voorzieningen koele zones 

plaatsen
2021-2023

7 H7 Wandelpad aanleggen.

Wandelpad op schouwstrook waterschap Rivierenland 

creëren. In overleg met waterschap Rivierenland en bij 

vraag vanuit bewoners.

Nee

8 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

9 O1 Pilotgebied/onderzoeksmaatregel.
Kans voor ontwikkeling groene en koele zone in 

samenspraak met Hervormde Kerk (perceeleigenaar).
Nee

Ja

Ja

Maatregeloverzicht Altforst

1

5
Verbetering verharding 

Kerkdwarsstraat
2021-2023

Geschikte plek voor wandelaars vanuit het dorp en 

fietsers (gelegen naast fietsroutenetwerk)

Voorzieningen koele zones 

plaatsen
2021-2023

1/1 Maatregelenoverzicht - Altforst 19-6-2020



Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

ID

Maatregel-

categorie Omschrijving maatregel Extra toelichting

Uitvoering in 

periode 2020-2023 Projectnaam

Jaar van 

uitvoering

H3
Bestaande groenzone met voorzieningen (bankjes/speeltuin) deels koel 

maken door bomen/schaduw.
Ja Herplant bomen 2021-2023

H9.2 Aanvullende voorzieningen realiseren - drinkwater tappunt. Nee

H9.1 Aanvullende voorzieningen realiseren - elektrisch oplaadpunt. Nee

2 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.

Inrit / ruimte tussen rijbaan en gebouwen ophogen, 

zodat water op de rijbaan blijft.
Nee

3 H7 Wandelpad aanleggen.

Hier wordt op termijn waterberging gerealiseerd. Bij 

realisatie waterberging aanleg wandelpad met koele 

verblijfsplekken voor zover mogelijk meenemen. 

Daarbij ook een kans om biodiversiteit te verbeteren.

Ja
Realisatie waterberging Van 

Rechterenstraat
2021-2023

4 H7 Wandelpad aanleggen.

Hier wordt op termijn waterberging gerealiseerd. Bij 

realisatie waterberging aanleg wandelpad met koele 

verblijfsplekken voor zover mogelijk meenemen.

Nee

5 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

6 H3
Bestaande groenzone met voorzieningen (bankjes/speeltuin) deels koel 

maken door bomen/schaduw.
Ja Herplant bomen 2021-2023

7 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

8 W7 Maatwerkoplossing, zie extra toelichting.
Aan te leggen HWA vergroten van 400 naar 500 t.b.v. 

vergroten afvoercapaciteit. In overleg met WSRL.
Nee

9 W7 Maatwerkoplossing, zie extra toelichting.
Aan te leggen HWA vergroten van 315 naar 400 t.b.v. 

vergroten afvoercapaciteit. In overleg met WSRL.
Nee

10 H3
Bestaande groenzone met voorzieningen (bankjes/speeltuin) deels koel 

maken door bomen/schaduw.

Vanwege recente aanleg bij volgende reconstructie 

meenemen. Educatieve kans is het afkoppelen van de 

school op de groenzone.

Nee

11 W7 Maatwerkoplossing, zie extra toelichting.

Drempel aanbrengen om afstroming vanaf oostzijde 

Kerkstraat richting westen te beperken. Hiermee wordt 

de hoeveelheid water die afstroomt richting het lager 

gelegen perceel (nr. 11) beperkt.

Nee

Maatregeloverzicht Appeltern

1

Fietsrouteknooppunt. Extra geschikt maken voor 

verblijf door extra schaduwwerking en eventueel 

aanvullende voorzieningen (drinkwatertappunt en 

laadpunt).

1/1 Maatregelenoverzicht - Appeltern 19-6-2020



Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

ID

Maatregel-

categorie Omschrijving maatregel Extra toelichting

Uitvoering in 

periode 2020-2023 Projectnaam

Jaar van 

uitvoering

1 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Koele zone uitbreiden door meer schaduwwerking en 

voorzieningen in schaduw plaatsen.
Ja Entree Zandstraat 2021

W4 Berging water-op-straat vergroten (bijv. door V-profiel).
Weg in V-profiel aanbrengen en water geleiden 

richting groenzone en watergang.

W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden.

3 H4 Groene corridor aanbrengen.

Bij de herinrichting van de Fazantstraat wordt alleen 

dat deel uitgevoerd. Het deel in de Meerkoetstraat en 

Reigestraat volgt in een later stadium.

Ja Herinrichting Fazantstraat 2021

4 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

5 H6 Bomen aanplanten. Ja Herinrichting Fazantstraat 2021

6 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Bomen worden al geplant in de periode t/m 2023. 

Voorzieningen volgen in een later stadium.
Deels

Herplant bomen (voorzieningen 

plaatsen komt in later stadium)
2021-2023

7 W1 Water over maaiveld naar open water leiden.
Bij voldoende ruimte water via berm naar watergang 

leiden.
Nee

8 W7 Maatwerkoplossing, zie extra toelichting.
Koppeling met duiker overwegen voor afvoer water-op-

straat naar duiker. Overleg met WSRL benodigd.
Nee

9 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.

Lager gelegen deel ophogen om afstroming van water-

op-straat te voorkomen.
Nee

10 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.
Nee

11 W5 Lokale laagte met overlast, dus stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen). Nee

12 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.

Inritconstructie aanbrengen/optimaliseren om water-

op-straat tegen te houden.
Ja Herinrichting Fazantstraat 2021

13 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

14 H3
Bestaande groenzone met voorzieningen (bankjes/speeltuin) deels koel 

maken door bomen/schaduw.
Ja Herplant bomen 2021-2023

15 W5 Lokale laagte met overlast, dus stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen).

Lokale laagte, systeem ontlasten. Indien mogelijk 

berging water-op-straat vergroten door aanleg V-

profiel.

Nee

16 W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden. Ja
Asfalteren wegdek Mezenlaan - 

Het Zand
2020

17 H8 Biodiversiteit bestaande groenzone verbeteren. Ja
Verbeteren biodiversiteit 

groenzones / wadi's
2021-2023

18 H8 Biodiversiteit bestaande groenzone verbeteren. Ja
Verbeteren biodiversiteit 

groenzones / wadi's
2021-2023

19 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Schaduwrijke verblijfsplek in groen langs het water 

creëren. Bomen worden al geplant in de periode t/m 

2023. Voorzieningen volgen in een later stadium.

Deels
Herplant bomen (voorzieningen 

plaatsen komt in later stadium)
2021-2023

20 W1 Water over maaiveld naar open water leiden. Afstroming richting berm en watergang optimaliseren Nee

21 H4 Groene corridor aanbrengen.

Mogelijkheden onder andere afstemmen met 

projectontwikkelaar appartementen (mogelijk kunnen 

bomen aan voorzijde gebouw worden geplant).

Nee

Maatregeloverzicht Beneden-Leeuwen

2 Nee

1/3 Maatregelenoverzicht - Beneden-Leeuwen 25-6-2020



Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

ID

Maatregel-

categorie Omschrijving maatregel Extra toelichting

Uitvoering in 

periode 2020-2023 Projectnaam

Jaar van 

uitvoering

Maatregeloverzicht Beneden-Leeuwen

22 H4 Groene corridor aanbrengen.

Jonge bomen aanwezig. Bij nadere uitwerking nagaan 

of deze als ze volgroeid zijn voldoende schaduw 

bieden.

Ja Herinrichting Molenlaan 2023

23 W5 Lokale laagte met overlast, dus stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen). Nee

24 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.
Ja Project Zandstraat e.o. 2021

25 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.
Nee

26 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.
Nee

27 W1 Water over maaiveld naar open water leiden. Nee

28 W1 Water over maaiveld naar open water leiden. Nee

29 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

30 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Ja

Herinrichting plantsoen Van 

Haagenstraat
2021

31 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

32 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

33 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Wanneer passend in visie buurt inrichting groenzone 

combineren met creëren open water.
Nee

34 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

35 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Bomen worden al geplant in de periode t/m 2023. 

Voorzieningen volgen in een later stadium.
Deels

Herplant bomen (voorzieningen 

plaatsen komt in later stadium)
2021-2023

36 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

37 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Aanleg groen-blauw park De Leeuwekuil (in realisatie) Nee

38 H3
Bestaande groenzone met voorzieningen (bankjes/speeltuin) deels koel 

maken door bomen/schaduw.
Ja Herplant bomen 2021-2023

39 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

40 H3
Bestaande groenzone met voorzieningen (bankjes/speeltuin) deels koel 

maken door bomen/schaduw.
Ja Herplant bomen 2021-2023

41 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

42 W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden.

Laag gelegen buurt. Kwetsbaar voor wateroverlast. 

Visie voor hele buurt opstellen. Mogelijkheden: 

systeem ontlasten, berging water-op-straat vergroten 

(V-profiel / verlaagde groenzones), watergangen 

terugbrengen.

Nee

43 W5 Lokale laagte met overlast, dus stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen). Nee

44 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

45 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

46 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Verblijfsplekken langs wandelpad in schaduw en zon 

creëren.
Nee

47 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Verblijfsplekken langs wandelpad in schaduw en zon 

creëren.
Ja Project Zandstraat e.o. 2021

H3
Bestaande groenzone met voorzieningen (bankjes/speeltuin) deels koel 

maken door bomen/schaduw.

H9.2 Aanvullende voorzieningen realiseren - drinkwater tappunt.

48 2021Project Zandstraat e.o.Ja

Voldoende ruimte om deel speeltuin in schaduw en 

deel in zon aan te leggen. Rekening houden met 

inrichting vanuit project Levendig Leeuwen.

2/3 Maatregelenoverzicht - Beneden-Leeuwen 25-6-2020
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Gemeente West Maas en Waal

ID

Maatregel-

categorie Omschrijving maatregel Extra toelichting

Uitvoering in 

periode 2020-2023 Projectnaam

Jaar van 

uitvoering

Maatregeloverzicht Beneden-Leeuwen

49 W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden.

Indien mogelijk doorsteek door hoge wal langs de 

groenstrook maken (kan ook d.m.v. buis/duiker door 

de grondwal). Indien benodigd afvoercapaciteit water-

op-straat vergroten door aanleg V-profiel in straten 

met overlast.

Ja Project Zandstraat e.o. 2021

W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden.

H6 Bomen aanplanten.

H5 Bij herinrichting gebied (weg/parkeerterrein/etc.) vergroenen.

H9.2 Aanvullende voorzieningen realiseren - drinkwater tappunt.

52 W5 Lokale laagte met overlast, dus stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen). In ideale situatie watergang terugbrengen. Nee

H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

H9.1 Aanvullende voorzieningen realiseren - elektrisch oplaadpunt.

54 W5 Lokale laagte met overlast, dus stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen). In ideale situatie watergang terugbrengen. Nee

55 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

56 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

57 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Ja Project Zandstraat e.o. 2021

58 H6 Bomen aanplanten. Ja Herplant bomen 2021-2023

59 H6 Bomen aanplanten. Ja Herplant bomen 2021-2023

60 W5 Lokale laagte met overlast, dus stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen). Nee

61 H5 Bij herinrichting gebied (weg/parkeerterrein/etc.) vergroenen. Parkeerterrein vergroenen Nee

62 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Bestaande voetpaden breed. In overleg met wegbeheer 

omvorming van grijs naar groen oppakken bij gepland 

groot onderhoud.

Nee

63 H4 Groene corridor aanbrengen. Ja Herinrichting Fruitbuurt 2023

64 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Ja Herinrichting Fruitbuurt 2023

65 W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden.

Gelegen in laagte, dus kwetsbaar. Mogelijk is creëren 

extra berging in groen voldoende om overlast te 

voorkomen. Anders aanvullend het systeem ontlasten.

Ja Herinrichting Fruitbuurt 2023

66 W6 Stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen). Nee

67 W7 Maatwerkoplossing, zie extra toelichting. Watergangen onderling verbinden met duikers Nee

68 W6 Stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen).
Stelsel ontlasten door af te koppelen op eigen terrein 

of watergang.
Nee

69 W6 Stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen).
Stelsel ontlasten door af te koppelen op eigen terrein 

of watergang.
Nee

70 W1 Water over maaiveld naar open water leiden. Nee

71 W6 Stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen). Nee

51

Parkeerplaats en plein vergroenen. Drinkwatertappunt 

voor bezoekers / fietsers (langs fietsroutenetwerk). 

Afhankelijk van project Levendig Leeuwen.

2021Project Zandstraat e.o.Ja

50 2021Project Zandstraat e.o.Ja

53
Verblijfsplek voor fietsers creëren. Gelegen langs 

fietsroutenetwerk.
Ja Groot onderhoud Bossee 2020

3/3 Maatregelenoverzicht - Beneden-Leeuwen 25-6-2020



Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

ID

Maatregel-

categorie Omschrijving maatregel Extra toelichting

Uitvoering in 

periode 2020-2023 Projectnaam

Jaar van 

uitvoering

1 H6 Bomen aanplanten.
Schoolplein is recent vergroend. Nagaan of daardoor 

sprake is van voldoende schaduwwerking.
Nee

2 W5 Lokale laagte met overlast, dus stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen). Nee

3 W7 Maatwerkoplossing, zie extra toelichting.
Eventueel overstort naar duiker WSRL creëren. Anders 

stelsel ontlasten.
Nee

4 H4 Groene corridor aanbrengen. Ja
Verbetering verharding 

Korenbloemstraat
2022

W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden.

H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

6 H4 Groene corridor aanbrengen. Ja
Verbetering verharding 

Korenbloemstraat
2022

7 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Belangrijke groenzone voor kern. In overleg met 

derden (grondeigenaar) schaduwrijke en 

verblijfsgeschikte zone inrichten. Mogelijk mee te 

koppelen met project 'Versterking biodiversiteit op 

particuliere terreinen'.

Ja
Versterking biodiversiteit 

particuliere terreinen
2021-2023

8 W7 Maatwerkoplossing, zie extra toelichting.
Lijngoot in pad leggen welke afvoert naar lager 

gelegen Willibrordusstraat.
Nee

9 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

10 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

11 H3
Bestaande groenzone met voorzieningen (bankjes/speeltuin) deels koel 

maken door bomen/schaduw.
Ja Herplant bomen 2021-2023

12 W7 Maatwerkoplossing, zie extra toelichting.

Perceel is stuk lager gelegen dan straat. Inrit aanwezig 

naar schuur, dus scheiding aanbrengen langs gehele 

erfgrens kan niet. Systeem ontlasten. Mogelijk helpt 

het vervangen van het plateau voor een punaise bij de 

kruising met de Florastraat.

Nee

13 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.
Nee

14 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Bankje plaatsen in schaduw omdat andere 

voorzieningen ver weg zijn.
Nee

15 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Bankje plaatsen in schaduw omdat andere 

voorzieningen ver weg zijn.
Nee

16 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Bankje plaatsen in schaduw omdat andere 

voorzieningen ver weg zijn.
Nee

17 H6 Bomen aanplanten. Ja Florastraat 2020

18 W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden. Nee

19 W7 Maatwerkoplossing, zie extra toelichting.
HWA-riool aanleggen, woningen afkoppelen en 

aansluiten op westelijke watergang.
Nee

20 W1 Water over maaiveld naar open water leiden. Ja Profielverbetering Bernardstraat 2023

21 W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden.
Betreft kleine hoeveelheid water tegen pand. Indien 

benodigd beter geleiden in berm langs de weg.
Ja Profielverbetering Bernardstraat 2023

Maatregeloverzicht Boven-Leeuwen

Ja
Verbetering verharding 

Korenbloemstraat
2022

Grotere aaneengesloten koele zone ontwikkelen. Met 

speelgelegenheid en verblijfsmogelijkheid. Daarbij 

berging van water-op-straat in groenzone mogelijk 

maken.

5

1/2 Maatregelenoverzicht - Boven-Leeuwen 25-6-2020



Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

ID

Maatregel-

categorie Omschrijving maatregel Extra toelichting

Uitvoering in 

periode 2020-2023 Projectnaam

Jaar van 

uitvoering

Maatregeloverzicht Boven-Leeuwen

22 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.
Nee

23 W1 Water over maaiveld naar open water leiden. Nee

2/2 Maatregelenoverzicht - Boven-Leeuwen 25-6-2020



Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

ID

Maatregel-

categorie Omschrijving maatregel Extra toelichting

Uitvoering in 

periode 2020-2023 Projectnaam

Jaar van 

uitvoering

1 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Wandelpad al aanwezig. Bomen planten langs het pad 

en zowel verblijf in schaduw als in zon creëren. Bomen 

worden al geplant in de periode t/m 2023. 

Voorzieningen volgen in een later stadium.

Deels
Herplant bomen (voorzieningen 

plaatsen komt in later stadium)
2021-2023

2 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

3 H6 Bomen aanplanten. Ja Vergroening parkeerplaats Donjon 2021-2023

4 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Vooral richten op geschikt maken voor verblijf 

ouderen. Meenemen bij project Herinrichting 

Molenstraat in 2024. Werkvoorbereiding start in 2023.

Nee

5 W4 Berging water-op-straat vergroten (bijv. door V-profiel).

Beperkte hoeveelheid water tegen pand berekend. 

Wordt mogelijk opgelost door het systeem te 

ontlasten. Anders kan herprofileren straatprofiel 

mogelijk helpen.

Nee

6 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Ja Afkoppelen riool Margrietstraat 2022

W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden.

H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

8 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Beperkte ruimte, maar mogelijk iets te realiseren voor 

nabijwonende ouderen. Pergola / hangend groen met 

1 of 2 bankjes. Zwaanstraat is 1 richtingsweg, dit biedt 

een mogelijkheid om de weg te versmallen en meer 

ruimte te creëren. Vergroeningsplan Paulushof 

aanwezig. Verblijfsplek opnemen in vergroeningsplan.

Nee

9 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Ja Herinrichting Hoefstraat 2022

10 W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden. Nee

11 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

12 H5 Bij herinrichting gebied (weg/parkeerterrein/etc.) vergroenen.

Gebied vergroenen door aanplant bomen. Eventueel in 

samenspraak met kerk. Vooral richten op de 

parkeerplaats. Rekening houden met de evenementen 

die gehouden worden op het plein. Voorlopig geen 

prioriteit.

Nee

13 W5 Lokale laagte met overlast, dus stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen). Nee

14 W5 Lokale laagte met overlast, dus stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen). Nee

15 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

16 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

17 W1 Water over maaiveld naar open water leiden. Nee

18 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Speelplaats deels in schaduw maken. In schaduw 

bestaande bomen bankje plaatsen.
Nee

Herplant bomen is gepland in 2021. Daarbij ook een 

stuk loze verharding omvormen. Hiermee kunnen de 

maatregelen vanuit de klimaatagenda gekoppeld 

worden.

Ja

Maatregeloverzicht Dreumel

Herinrichting groenzone 

Hienkershoff 
20217

1/2 Maatregelenoverzicht - Dreumel 25-6-2020



Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

ID

Maatregel-

categorie Omschrijving maatregel Extra toelichting

Uitvoering in 

periode 2020-2023 Projectnaam

Jaar van 

uitvoering

Maatregeloverzicht Dreumel

19 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Indien nodig ook parkeerplaats omvormen om ruimte 

te creëren.
Nee

20 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Volwassen bomen aanwezig, groen en schaduw. 

Ruimte om koele zone te ontwikkelen. In samenspraak 

met zorghuis St Barbara.

Ja Herinrichting Rooijsestraat 2023

21 H8 Biodiversiteit bestaande groenzone verbeteren.

Bestaande waterberging beplanten t.b.v. bevordering 

biodiversiteit. Hiervoor is wel een statuswijziging van 

de waterberging benodigd in overleg met het 

waterschap.

Nee

22 W7 Maatwerkoplossing, zie extra toelichting.

Verbinding maken in riool tussen Bouwing 33 en De 

Laak 35. Indien benodigd aanvullen met herprofileren 

Bouwing om water van woningen te houden. Om extra 

overstort op watergang te beperken kan interne 

overstort voor extra riool worden aangebracht.

Nee

W1 Water over maaiveld naar open water leiden.

W5 Lokale laagte met overlast, dus stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen).

Met reconstructie Rooijsestraat wordt deel stelsel 

afgekoppeld en duiker verlegd. Dit zorgt voor 

ontlasting stelsel. Daarnaast straat zo inrichten dat bij 

extremen oppervlakkige afvoer naar watergang plaats 

kan vinden.

23 Ja Herinrichting Rooijsestraat 2023

2/2 Maatregelenoverzicht - Dreumel 25-6-2020



Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

ID

Maatregel-

categorie Omschrijving maatregel Extra toelichting

Uitvoering in 

periode 2020-2023 Projectnaam

Jaar van 

uitvoering

1 H7 Wandelpad aanleggen.

Schouwstrook langs watergang kan gebruikt worden 

als wandelpad. Afwegen of aanbrengen halfverharding 

benodigd is.

Nee

2 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Geplande watercompensatie combineren met realisatie 

koele zone
Ja Watercompensatie Maasbommel 2021

3 W6 Stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen).
Stelsel ontlasten door daken af te koppelen op 

achtergelegen watergang.
Nee

W1 Water over maaiveld naar open water leiden.

H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Koele verblijfsplek voor nabijgelegen 

seniorenwoningen. Recent ondergrondse 

afvalcontainer geplaatst. Nagaan of daarmee nog 

steeds behoefte is aan een koele plek op deze locatie.

5 W5 Lokale laagte met overlast, dus stelsel ontlasten (bijv. door afkoppelen).

Alternatief voor belasting op het stelsel verminderen is 

noodoverloop via particulier terrein naar westelijke 

watergang creëren.

Ja Hogenhofstraat 10 (Nieuwbouw) 2021-2023

6 H3
Bestaande groenzone met voorzieningen (bankjes/speeltuin) deels koel 

maken door bomen/schaduw.

Hier staan nog jonge bomen. Bij nadere uitwerking 

nagaan of de verwachte schaduw van deze bomen als 

ze volgroeid zijn, voldoende is.

Nee

7 H4 Groene corridor aanbrengen. Nee

8 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

9 H4 Groene corridor aanbrengen.

Bestaande bomen staan in kleine plantvakken en een 

aantal moeten binnen 5 jaar vervangen worden. Kans 

voor vergroening bij toekomstige wegreconstructie.

Nee

10 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

11 H3
Bestaande groenzone met voorzieningen (bankjes/speeltuin) deels koel 

maken door bomen/schaduw.

Schaduw voor speelterrein creëren. Eventueel direct 

een koele zone creëren voor nabij gelegen 

seniorenwoningen.

Ja Herplant bomen 2021-2023

12 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

13 H5 Bij herinrichting gebied (weg/parkeerterrein/etc.) vergroenen. Ja Herontwikkeling De Hanze 2020

14 W1 Water over maaiveld naar open water leiden. Nee

Maatregeloverzicht Maasbommel

4 Kampstraat zuid 2022Ja

1/1 Maatregelenoverzicht - Maasbommel 19-6-2020



Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

ID

Maatregel-

categorie Omschrijving maatregel Extra toelichting

Uitvoering in 

periode 2020-2023 Projectnaam

Jaar van 

uitvoering

1 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Bomen worden al geplant in de periode t/m 2023. 

Voorzieningen volgen in een later stadium.
Deels

Herplant bomen (voorzieningen 

plaatsen komt in later stadium)
2021-2023

2 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

3 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

4 H4 Groene corridor aanbrengen.

Aan noordzijde weg strook groen in bezit van de 

woningstichting. Hier ligt een kans voor vergroening 

van het wegprofiel.

Nee

5 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.
Inritten verhogen naar niveau trottoir Nee

6 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

7 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.
Trappetjes iets ophogen Nee

8 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.
Nee

9 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.
Nee

10 W7 Maatwerkoplossing, zie extra toelichting.

Straat ligt een stuk lager dan de Dorpsstraat. Stelsel 

ontlasten kan helpen, maar het blijft altijd een 

kwetsbaar punt. Dit deel van het stelsel loskoppelen, 

gemaal plaatsen voor DWA en HWA lokaal verwerken is 

een optie. Wel toetsen op haalbaarheid.

Ja Herinrichting Dorpsstraat 2021

11 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

12 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Nee

13 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.
Ja Herinrichting Dorpsstraat 2021

14 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.
Ja Herinrichting Dorpsstraat 2021

15 W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden. Nee

16 W4 Berging water-op-straat vergroten (bijv. door V-profiel).

Weg in V-profiel. Water geleiden richting 

Wilhelminastraat. Indien nodig, verder geleiden naar 

de watergang ten zuiden van de Lakenstraat.

Nee

W4 Berging water-op-straat vergroten (bijv. door V-profiel).

W1 Water over maaiveld naar open water leiden.

18 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.
Nee

19 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.

Inrit verhogen en band langs erfafscheiding plaatsen. 

Water richting Clarissenstraat sturen.
Nee

20 H5 Bij herinrichting gebied (weg/parkeerterrein/etc.) vergroenen.
Vanwege recente reconstructie geen kansen op korte 

termijn.
Nee

21 W4 Berging water-op-straat vergroten (bijv. door V-profiel). Nee

22 H4 Groene corridor aanbrengen.
Aan noordzijde Lakenstraat is gemeentegrond in 

gebruik door particulieren.
Nee

Maatregeloverzicht Wamel

17 Weg in V-profiel en water richting watergang geleiden. Nee

1/2 Maatregelenoverzicht - Wamel 24-6-2020
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ID

Maatregel-

categorie Omschrijving maatregel Extra toelichting

Uitvoering in 

periode 2020-2023 Projectnaam

Jaar van 

uitvoering

Maatregeloverzicht Wamel

23 W7 Maatwerkoplossing, zie extra toelichting.
Goot aanbrengen onder voetpad voor afvoer bij 

extremen richting watergang.
Nee

24 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Voornamelijk richten op ouderen. Vergroening in 

overleg met kinderboederij (huurder grond).
Deels

Herplant bomen (voorzieningen 

plaatsen komt in later stadium)
2021-2023

25 W4 Berging water-op-straat vergroten (bijv. door V-profiel).
Weg in V-profiel, om af te voeren via Hollenhof naar 

watergang.
Nee

26 H4 Groene corridor aanbrengen.
Aan noordzijde Lakenstraat is gemeentegrond in 

gebruik door particulieren.
Ja

Herstellen voetpad St. 

Henricusstraat
2021

27 H5 Bij herinrichting gebied (weg/parkeerterrein/etc.) vergroenen.
Parkeerplaats vergroenen. Daarbij duiker opgraven en 

open water creeren
Ja Project Hollenhof 2021-2023

H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

H9.1 Aanvullende voorzieningen realiseren - elektrisch oplaadpunt.

H9.2 Aanvullende voorzieningen realiseren - drinkwater tappunt.

29 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).

Kans voor creëren koele zone. Overleg met derden 

noodzakelijk. Gebied wordt openbaar terrein en 

woningen langs Kasteelstraat worden op termijn 

gesloopt.

Nee

30 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw creëren 

en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
Park verlengen. Bankjes plaatsen. Bomen aanplanten Ja Vergroening Grachtstraat 2020

31 W7 Maatwerkoplossing, zie extra toelichting.

Goot aanleggen voor afvoer water-op-straat bij 

extremen naar watergang. Mogelijk alternatief is weg 

in V-profiel aanleggen.

Nee

32 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat naar de 

woning te voorkomen.
Nee

33 W1 Water over maaiveld naar open water leiden. Nee

34 W1 Water over maaiveld naar open water leiden.

Ingesloten laagte. Afvoer richting watergang 

verbeteren. Indien benodigd stelsel aanvullend 

ontlasten.

Nee

35 W1 Water over maaiveld naar open water leiden. Nee

36 H3
Bestaande groenzone met voorzieningen (bankjes/speeltuin) deels koel 

maken door bomen/schaduw.

Bij voldoende groei aanwezige jonge bomen, wordt dit 

al een koele plek. Wanneer verwacht wordt dat deze 

bomen niet voldoende groeien, extra schaduw 

creëren.

Ja Herplant bomen 2021-2023

37 H7 Wandelpad aanleggen.

Wandelpad rondom waterberging aanleggen. 

Waterberging beplanten met geschikte 

planten/bomen.

Nee

38 O1 Pilotgebied/onderzoeksmaatregel.
Ontwikkeling Kloosterhof fase 3 pilotgebied voor 

klimaatbestendige inrichting nieuwbouw.
Ja Ontwikkeling Kloosterhof fase 3 2021

28 Nee

Verblijfplek voor fietsers creëren. Gelegen aan 

fietsroutenetwerk. Ook kansen voor 

biodiversiteitsverbetering.

2/2 Maatregelenoverzicht - Wamel 24-6-2020
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KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN - GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL

2

Groenzone geschikt maken voor verblijf (koelte creëren)

Voor een klimaatbestendige leefomgeving is het 

van groot belang dat tijdens warme zomerdagen 

verspreid door de dorpen koele plekken aanwezig 

zijn, waar men kan verblijven. Voor onder meer 

senioren bieden deze koele plekken de mogelijkheid 

om ook tijdens warme dagen een ommetje te 

maken. Daarnaast zorgen koele speelplekken ervoor 

dat kinderen de gelegenheid hebben om ook tijdens 

warme zomerdagen buiten te spelen.

Hierbij is het dus van belang dat de locatie koel is

en dat voorzieningen aanwezig zijn die verblijf

op deze locatie mogelijk maken. Hierbij moet wel

aandacht zijn voor de situatie op minder warme

dagen. Wanneer bijvoorbeeld alle bankjes en

speeltuinen volledig in de schaduw komen te liggen,

is het daar op minder warme dagen te koel. Bij de

verdere uitwerking van de maatregelen moet hierin

een goede balans gevonden worden.

Met de voorgestelde maatregelen is verspreid door 

de dorpen sprake van koele plekken waar men 

kan verblijven. Bij het bepalen van de locaties is de 

volgende voorkeursvolgorde gehanteerd:

1. Bestaande koele zones met voorzieningen

(geen maatregelen benodigd)

2. Bestaande koele zones zonder voorzieningen

(voorzieningen plaatsen) of bestaande locatie

met voorzieningen die niet koel is (schaduw

creëren)

3. Locatie die niet koel is en waar geen

voorzieningen zijn (zowel schaduw creëren als

voorzieningen plaatsen)

Op een aantal locaties in de

dorpen zijn koele plekken

in de openbare ruimte wat

verder weg gelegen. In die

gevallen is de verwachte

behoefte aan koele plek-

ken in de openbare ruimte 

echter ook klein. Dit be-

treft bijvoorbeeld indu-

strieterreinen of delen van 

het dorp die aan de

rand van het buitengebied

gelegen zijn.
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Bij een aantal locaties is in de maatregelagenda opgenomen om aanvullende

voorzieningen zoals een drinkwatertappunt en een oplaadpunt te plaatsen. Dit

deze voorzieningen aan te brengen, wordt de kwaliteit van de

openbare ruimte vergroot. Ook wordt drinkwater, waar zeker tijd-

ens warme zomerdagen veel behoefte naar is, beschikbaar gesteld.

De afstand tot een koele plek na het aanbrengen van de extra

koele locaties is bepaald en weergegeven in bijlage H. Hieruit 

volgt dat de afstand tot een koele locatie voor gebieden waar 

deze groot was, sterk verkleint als gevolg van de maatregelen. 

Koele plekken zijn na uitvoer van de maatregelen dus goed 

verspreid binnen de kern aanwezig.
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Het aanleggen van een wandelpad 

in een koele zone geeft mensen 

de mogelijkheid om ook tijdens 

warme zomerdagen te bewegen en 

te genieten van de buitenruimte. 

Om dit mogelijk te maken is op 

een aantal locaties voorgesteld 

een half verhard wandelpad aan 

te leggen. Langs een waterberging 

is het bijvoorbeeld goed mogelijk 

een wandelpad aan te leggen op de 

schouwstrook van het waterschap.

Door langs het wandelpad één 

of meerdere bankjes te plaatsen 

krijgt men de gelegenheid een 

rustmoment te nemen tijdens de 

wandeling.

Wandelpad aanleggen 
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Om gebruik te maken van de koele locaties in de 

openbare ruimte zal men hier eerst naar toe moeten 

komen. Voornamelijk voor senioren is het dan 

van belang dat de route naar de koele locatie ook 

voldoende koel en beschaduwd is. Wanneer dit niet 

het geval is, zal men zich 

door een te hete omgeving 

verplaatsen, waardoor de 

koele locaties niet gebruikt worden.

Om te zorgen voor voldoende koelte en schaduw op

de route naar de koele locaties is het aanleggen van

groene corridors in het maatregelpakket opgenomen.

Een route wordt gezien als groene corridor

 als de gemiddelde ge-

voelstemperatuur op een 

hete zomerdag voor

minimaal 50 % van de

route minder dan 41 OC

bedraagt.

Een deel van de aan-

gegeven groene corridors 

voldoet in de huidige si-

tuatie al aan dit crite-

rium. Hier zijn dus geen 

aanvullende maatregelen 

noodzakelijk. Wanneer 

niet aan dit criterium 

wordt voldaan, kan bij de 

eerstvolgende reconstructie of herinrichting van 

de route extra koelte door het creëren van 

schaduw worden gecreëerd. De belangrijkste 

maatregel hierin zal de aanplant van bomen zijn. 

Bijkomend voordeel van het aanplanten van bomen 

is dat deze water verdampen en op die wijze de 

lucht koelen.

Wanneer niet voldoende ruimte beschikbaar is

om bomen aan te planten of op een alternatieve

wijze schaduw te creëren, kunnen de volgende

maatregelen worden overwogen om deze ruimte te

creëren:

>> Wanneer de rijbaan breder is dan strikt

noodzakelijk, kan deze versmald worden tot de

minimaal benodigde afmetingen.

>> Wanneer aan beide zijden van de rijbaan een

trottoir is opgenomen, kan het trottoir aan één

zijde van de rijbaan mogelijk komen te vervallen.

>> Door éénrichtingsverkeer toe te passen, kan de

rijbaan versmald worden aangelegd.

>> Door het aantal parkeerplaatsen te verminderen 

(binnen de normen) of deze optimaal te plaatsen 

langs de rijbaan, kan extra ruimte worden 

gecreëerd.

Groen corridor aanleggen (voor zover niet aanwezig)
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Gebiedsvergroening en bomen aanplanten

Eén van de bepalende factoren voor een

klimaatbestendige leefomgeving is de hoeveelheid

groen die aanwezig is. De aanwezigheid van groen

heeft op diverse vlakken positieve effecten, 

zoals onder andere:

>> Een groene omgeving warmt een stuk minder

snel op dan een versteende omgeving. Hierdoor

stijgt de luchttemperatuur minder snel tijdens

warme dagen en zullen de nachten ook koeler

zijn. Daarnaast zorgt de schaduwwerking van

voornamelijk bomen voor extra koelte.

>> Een groene omgeving houdt meer water vast

dan een versteende omgeving. Hierdoor worden

rioolstelsels minder belast.

>> Een groene omgeving biedt kansen om de

biodiversiteit in de dorpen te verbeteren. Bij

toepassing van een variatie aan groen op de

juiste locaties is het mogelijk een impuls te geven

aan de biodiversiteit in de bebouwde omgeving,

die sterk onder druk staat.

>> Een groene omgeving heeft een positief effect

op het welzijn van de mensen.

>> Een groene omgeving draagt bij aan extra 

aanvulling van het grondwater.

Vanwege deze positieve effecten wordt ingezet op 

het vergroenen van grotere versteende gebieden. Dit 

zijn voornamelijk grotere pleinen en parkeerplaatsen 

in de dorpscentra. Bij reconstructies kan ruimte 

gecreëerd worden om extra groen aan te brengen, 

bijvoorbeeld door de aanplant van bomen tussen 

parkeerplaatsen.

Naast het vergroenen van de grotere versteende 

gebieden wordt verspreid door de dorpen ingezet op 

de aanplant van bomen om gebieden te vergroenen. 
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Zoals genoemd, staat de biodiversiteit in de

bebouwde omgeving onder druk. Het verbeteren

van de biodiversiteit is niet een

primair doel van de maatregelagenda

klimaatadaptatie. Echter biedt het

uitvoeren van deze agenda wel

mogelijkheden om de biodiversiteit te

verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld 

door, bij het creëren van de koele 

zones en de vergroening, diverse 

boomsoorten aan te planten en 

bijvoorbeeld een deel van het gras 

te beplanten met een divers 

bloemenmengsel.

Daarnaast zijn grotere groenzones 

waar geen maatregelen gepland 

zijn, ook aangewezen als kansrijke 

locatie om biodiversiteit verbeterende 

maatregelen toe te passen. 

Biodiversiteit verbeteren
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Om wateroverlast bij extreme neerslag te 

verminderen zijn diverse maatregelen mogelijk. 

Een eerste optie is om afstromend water over 

straat te geleiden naar locaties waar het geen 

of minder overlast veroorzaakt. Door water 

af te laten stromen richting watergangen of 

groenzones kan in een aantal gevallen worden 

voorkomen dat het richting de woningen stroomt. 

In de maatregelagenda is op diverse locaties 

een dergelijke maatregel opgenomen. In 

deze gevallen wordt het water gestuurd door 

aan te passen. Bij de nadere uitwerking van de 

maatregelen moet in detail bepaald worden op 

welke wijze het water gestuurd kan worden.

Wanneer het water richting de groenzone

gestuurd wordt, zal deze over het algemeen

wat lager aangelegd moeten worden, om

tijdelijke berging van het afstromende water

mogelijk te maken. Bij de uitwerking van de

benodigde verlaging van de groenzone is het van

belang rekening te houden met de ont-

wateringsnorm en de resterende dekking op

ondergrondse infra.

Het sturen van hemelwater bij hevige 

neerslagsituaties richting watergangen en 

groenzones is over het algemeen een doelmatige 

maatregel om wateroverlast te voorkomen. 

Geleiden van afstromend water over straat



9

Op een aantal locaties is het ook effectief om inritten richting de woning iets

op te hogen. Op die manier wordt het afstromen van water vanaf de rijbaan

richting de woning voorkomen. Dit is op een aantal locaties ook mogelijk

door de verlaging van het trottoir ter plaatse van de inrit van de

woning terug te brengen op het normale trottoirniveau. Wanneer

de woning een stuk lager gelegen is dan de rijbaan, is het wel

van belang na te gaan of in de woning kans is op overlast door

uittredend rioolwater via de afvoeren in de woning of door 

terugstromend hemelwater in de tuin richting de woning.. In dat 

geval zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.

De laatste categorie om water-op-straat te geleiden betreft het

1. Het vergroten van de bergingscapaciteit van water op de

rijbaan. Doordat meer water op de rijbaan geborgen kan

worden, zal het minder snel afstromen richting de woningen

waar het overlast veroorzaakt.

2. Het vergroten van de afvoercapaciteit van water dat over de rijbaan

wegstroomt. In een aantal gevallen stroomt water van nature af naar lager

gelegen plekken waar het weinig overlast veroorzaakt, maar is de beschik-

bare

worden.

belang rekening te houden met de ontwateringsnorm en de resterende 

dekking op ondergrondse infra.
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Rioolstelsel ontlasten

Wanneer de geleiding van afstromend water op 

straat niet mogelijk is, of niet voldoende resultaat 

heeft om overlast te voorkomen, moet gewerkt 

worden aan het ontlasten van de riolering. Globaal 

gezien kan dit gerealiseerd worden op de volgende 

manieren:

1. Het verminderen van de afvoer richting de 

riolering (bronaanpak). Dit kan allereerst door de 

hoeveelheid verhard oppervlak te verminderen op 

zowel openbaar als particulier terrein. Daarnaast 

is dit mogelijk door verhard oppervlak af te 

koppelen en indien mogelijk lokaal te verwerken, 

of af te voeren via een hemelwaterstelsel.

2. Het vergroten van de bergingscapaciteit van de 

riolering. Een grotere bergingscapaciteit resulteert 

in minder overbelasting van het rioolstelsel. 

Voornamelijk bij hevige neerslaggebeurtenissen 

is het vergroten van de berging niet voldoende 

om overlast te voorkomen. In die gevallen is extra 

afvoercapaciteit van het systeem noodzakelijk.

3. Het vergroten van de afvoercapaciteit van 

de riolering. Door de afvoercapaciteit van de 

riolering te vergroten, zal tijdens hevige neerslag 

minder water vanuit het riool op straat treden. 

Hierbij wordt als aandachtspunt meegegeven

dat het vergroten van de afvoercapaciteit van

de gemengde riolering invloed kan hebben op 

de vuiluitworp naar het oppervlaktewater-

systeem. Bij maatregelen aan het gemengde 

stelsel is het van belang na te gaan welke 

invloed deze maatregelen hebben op de 

vuiluitworp.

In de maatregelagenda zijn locaties opgenomen waar

sprake is van wateroverlast die niet opgelost kan

worden door het afstromend water te geleiden. Op

deze locaties is het dus noodzakelijk het rioolstelsel

te ontlasten. Wanneer deze locaties

gelegen zijn in een ingesloten laagte

(een gebied dat lager ligt dan zijn

omgeving) is dit ook aangegeven.

Deze gebieden zullen vanwege de

lage ligging ten opzichte van de

omgeving gevoelig blijven voor

wateroverlast.

Om wateroverlast in deze gebieden 

te voorkomen, zal het stelsel naar 

verwachting ook buiten deze gebieden ontlast

moeten worden. Om te bepalen in hoeverre ontlasting

van het stelsel noodzakelijk is, wordt voorgesteld

voor de betreffende kernen (Beneden-Leeuwen,

Boven-Leeuwen, Dreumel en Maasbommel)

regenwaterstructuurplannen op te stellen. In deze

plannen wordt op hoofdlijnen bepaald waar en op

welke wijze ontlasting van het stelsel noodzakelijk is

om wateroverlast te voorkomen. Bij reconstructies

kan dit plan vervolgens verder worden uitgewerkt.

Hiermee wordt sturing gegeven aan het gericht

ontlasten van het gemengde rioolstelsel.



BIJLAGE H
Af - - i i u i

Bijlage bij de rapportage

maatregelagenda ‘klimaatadaptieve maatregelen’

voor Gemeente West Maas en Waal

Project

West Maas en Waal, 

Agenderen klimaatadaptieve 

maatregelen

Projectnummer

P19-0452

Opgesteld door

J.W.M. (Maarten) Baan

Geautoriseerd door

ing. H.W. (Erik) Boom

Datum

24-07-2020



















BIJLAGE I
z

Bijlage bij de rapportage

maatregelagenda ‘klimaatadaptieve maatregelen’

voor Gemeente West Maas en Waal

Project

West Maas en Waal, 

Agenderen klimaatadaptieve 

maatregelen

Projectnummer

P19-0452

Opgesteld door

J.W.M. (Maarten) Baan

Geautoriseerd door

ing. H.W. (Erik) Boom

Datum

24-07-2020



KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN – GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2 

 

Maatregelen droogte 
Om de kwetsbaarheid op het gebied van droogte te verminderen, kunnen 
de volgende maatregelen voor de woonkernen effectief zijn: 

ê Om daling van de grondwaterstand te beperken en stedelijk groen 

water te kunnen geven tijdens droge periodes, is het allereerst van 

belang dat er voldoende water beschikbaar is. Hierbij wordt 

allereerst opgemerkt dat de meest bepalende factor in dit gebied 

voor de aanwezigheid van voldoende water de grote rivieren zijn. 

De hieronder vermelde maatregelen zullen bij nadere uitwerking 

dus altijd getoetst moeten worden op daadwerkelijke effectiviteit, 

rekening houdend met de invloed van de grote rivieren. 

 

Om de beschikbare watervoorraad te vergroten, kunnen de

volgende maatregelen getroffen worden:

o Aanvulling van het grondwater in de woonkernen door:

§ Minder verharding aan te brengen en te

vergroenen;

§ Het toepassen van waterdoorlatende

/ waterpasserende bestrating.

o Het vergroten van de bergingscapaciteit van het

oppervlaktewatersysteem, door:

§ Het terugbrengen van oppervlaktewater in het

stedelijk gebied.

§ Het hanteren van flexibel peilbeheer. Voor zover

dit haalbaar is qua drooglegging kan in bepaalde

gebieden mogelijk extra peilopzet worden

gehanteerd, zodat extra water beschikbaar is aan

het begin van een droge periode.

§ Het aanleggen van retentiebekkens in het

buitengebied waar water wordt opgeslagen voor

gebruik in droge periodes. Het aanleggen van

 

 

grote retentiebekkens zal binnen de woonkernen 

lastig zijn. Mogelijk zijn over het creëren van 

retentiebekkens in het buitengebied op regionaal 

niveau afspraken te maken. 

 

Hierbij is het van belang dat mogelijke neveneffecten 

(zoals het aantrekken van extra kwel bij hoge 

rivierwaterstanden en extra wegzijging bij lage 

rivierwaterstanden) goed in beeld worden gebracht. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat het waterschap in 

principe verantwoordelijk is voor het functioneren van 

het oppervlaktewatersysteem. 

 

o Het terugbrengen van oppervlaktewater of het aanleggen 

van drainage- of DIT-stelsels (drainage-infiltratie-

transportstelsels) om de grondwaterstand te kunnen 

reguleren. Het hangt af van de lokale omstandigheden 

(o.a. bodemopbouw, situatie bij hoog water) in hoeverre 

de grondwaterstand gereguleerd kan worden. Het 

terugbrengen van oppervlaktewater is vooral effectief 

wanneer het peil gereguleerd kan worden. Hierdoor kan 

tijdens natte periodes extra water worden opgeslagen dat 

in droge periodes benut kan worden. 

 

ê Bij het aanplanten van toekomstige vegetatie, soorten 

aanplanten welke goed bestand zijn tegen droogte. Hierbij is 

het van belang diverse soorten vegetatie te planten, zodat het 

risico op ziekte en plagen gespreid wordt. 

ê Een belangrijke maatregel om meer inzicht te krijgen in de 

schade die optreedt in droge periodes, is het monitoren van de 
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optredende schade tijdens een droge periode. Hierbij moet de 

focus liggen op schade aan stedelijk groen, infrastructuur en 

gebouwen. Op basis hiervan kan bepaald worden en beter 

voorspeld worden welke gebieden en vegetatie gevoelig zijn 

voor droogte. Daarnaast geeft dit inzicht in de verwachte 

financiële schade in een droog jaar. 

ê Het opbouwen van een fonds om droogteschade in droge jaren 

te kunnen betalen. Denk hierbij aan schade aan infrastructuur 

en groen. Door ieder jaar een bedrag apart te zetten, wordt de 

kans op grote onverwachte uitgaven beperkt. Omdat 

gegevens betreffende droogteschade aan infrastructuur en 

groen beperkt zijn, is het lastig hiervoor een indicatiebedrag af 

te geven. In 2012 heeft Deltares een onderzoek uitgevoerd 

waarin de bekende informatie over het optreden van 

droogteschade is verzameld en voor zover mogelijk 

gekwantificeerd. Uit deze studie volgt dat voor gemeenten de 

belangrijkste kostenposten zijn: 

o De uitval van groen: Voor de uitval van groen wordt bij 10 % 

uitval van groen een jaarlijkse schade met een orde grootte 

van enkele miljoenen euro’s voor alle Nederlandse 

gemeenten verwacht. Op basis van deze inschatting heeft 

de jaarlijkse verwachte schade aan groen voor gemeente 

West Maas en Waal een orde grootte van enkele duizenden 

euro’s. 

o Zettingsschade aan infrastructuur zoals riolering en wegen: 

Uit de studie volgt dat in gebieden met een 

zettingsgevoelige ondergrond ongeveer € 250 miljoen 

extra wordt uitgegeven aan riolering en infrastructuur. 

Deze extra uitgaven aan riolering en infrastructuur zijn 

echter al grotendeels ondervangen in de bestaande 

budgetten (bijv. rioolheffing en wegenbeheer). 

De grootste extra kostenpost tijdens droogte zal dus het 
vervangen van uitgevallen groen betreffen. Op basis 
hiervan wordt voor het opvangen van grote en onverwachte 
uitgaven als gevolg van droogteschade voorgesteld een 
bedrag van € 10.000,- per jaar te reserveren. Daarbij is het 
van groot belang dat optredende droogteschade goed 
gemonitord wordt, om te bepalen of dit bedrag voldoende 
is, of naar boven / beneden bijgesteld moet worden.  

ê Bewoners informeren over droogte, de gevolgen en de taken en 

verantwoordelijkheden van overheid en burgers. 
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Maatregelen tegen (grond)wateroverlast bij hoge

rivierwaterstanden
Om bij hoge rivierwaterstanden minder kwetsbaar te zijn voor
grondwateroverlast, kunnen de volgende maatregelen effectief zijn:

ê Allereerst is het van belang om de locaties waar sprake is van

(grond)wateroverlast tijdens periodes met hoge

rivierwaterstanden goed vast te blijven leggen. Binnen de

gemeente is in vergelijking met droogte al relatief veel bekend

over overlast als gevolg van hoge rivierwaterstanden. Door dit

goed vast te blijven leggen wordt extra inzicht gecreëerd en kan

de effectiviteit van (genomen) maatregelen worden beoordeeld.

ê Het terugbrengen van oppervlaktewater om de afvoercapaciteit

van het watersysteem te vergroten en de ontwaterende middelen

in de dorpen terug te brengen. Dit is voornamelijk effectief in

kernen waar sprake is van veel beduikerde watergangen, zoals

Beneden-Leeuwen. Opgemerkt wordt dat mogelijke neven-

effecten (zoals het aantrekken van extra kwel bij hoge

rivierwaterstanden en extra wegzijging bij lage rivier-

waterstanden) goed in beeld worden gebracht. Daarnaast

wordt opgemerkt dat het waterschap in principe verantwoordelijk

is voor het functioneren van het oppervlaktewatersysteem.

ê Het afvoeren van de kwelflux en het aftoppen van hoge

grondwaterstanden door bij de vervanging van de riolering de

aanleg van een drainage- of DIT-stelsel te overwegen. Afhankelijk

van de lokale situatie (o.a. bodemopbouw) is dit al dan niet

haalbaar. Bij deze overweging moet in elk geval rekening

gehouden worden met een grotere kwelstroom bij het verlagen

van de grondwaterstand. Daarnaast is het van belang dat niet

alleen het drainage- of DIT-stelsel maar ook het achterliggende

oppervlaktewatersysteem voldoende (afvoer)capaciteit heeft om

de grondwaterstand te reguleren. Hiervoor is dus afstemming met

het waterschap vereist.

ê Extra inzicht creëren in de werking van het (grond)watersysteem

bij hoge rivierwaterstanden, zodat op een goede basis beoordeeld

kan worden welke maatregelen effectief zijn.

ê In het geval van (her)ontwikkeling zorgdragen voor voldoende

drooglegging en ontwatering bij hoge rivierwaterstanden. Dit is in

principe reeds verankerd in het huidig beleid.

ê Bewoners informeren over grondwateroverlast bij hoge

rivierwaterstanden, de gevolgen en de taken en verant-

woordelijkheden van overheid en burgers. Hierbij ook

woningeigenaren informeren over wat zij zelf kunnen doen, zoals:

o Het dampdicht maken van de kruipruimte. Hierdoor wordt

de kans op het doorslaan van vocht vanuit de kruipruimte

naar de rest van de woning verkleind.

o Het ophogen van de kruipruimte met bijvoorbeeld zand of

PE-schelpen. Hierdoor staat het resterende deel van de

kruipruimte vaker droog.

o Het aanbrengen of herstellen van een trasraam. Een

trasraam is waterdicht metselwerk in het onderste deel

van de muur dat het optrekken van grondvocht tegengaat.

o Het voorkomen van afstroming van hemelwater naar de

woning. Afstroming van hemelwater naar de woning

verergert namelijk de grondwaterproblematiek tijdens

periodes met hoge grondwaterstanden.
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Klimaat adaptief handelen 
Naast de specifiek benoemde maatregelen op het gebied van hitte, 
wateroverlast en droogte, zijn er meer algemene maatregelen die 
genomen kunnen worden zowel in de openbare ruimte als op privaat 
terrein. 

Openbare ruimte 
In de openbare ruimte vinden de grootste wijzigingen plaats bij 
reconstructies of (her)ontwikkelingen. Tijdens deze werkzaamheden kan 
een gebied direct meer klimaatbestendig worden ingericht. Hierbij kan 
gedacht worden aan de volgende maatregelen, waarbij altijd op basis van 
de lokale omstandigheden moet worden bepaald of deze toepasbaar zijn: 

ê Het vergroenen van de openbare ruimte. Dit zorgt voor minder 

opwarming van het stedelijk gebied, minder afvoer van 

hemelwater naar de riolering en een groter oppervlak waar water 

kan infiltreren richting de bodem. In tabel 1 is weergegeven welk 

deel van de kern gemeentelijk terrein betreft en hoeveel van deze 

ruimte groen is ingericht. 
 

Tabel 1: Aandeel openbare ruimte per kern en groen in openbare ruimte 

 
Door te vergroenen zal het extra aantal warme nachten in de kern 
ten opzichte van het landelijk gebied teruggedrongen worden. Dit 
is voornamelijk van belang in Beneden-Leeuwen, waar de 

toename sterk is (7 ten opzichte van 1 – 3 in de overige kernen). 
De toename in Beneden-Leeuwen is groter als gevolg van de 
omvang van de kern. Om in Beneden-Leeuwen een vergelijkbare 
toename in warme nachten met de andere kernen te bereiken, zou 
de kern voor 30 % vergroend moeten worden.  
Mogelijkheden om de openbare ruimte te vergroenen zijn onder 
andere: 

o Meer éénrichtingsverkeer toepassen, waardoor 
minder ruimte voor verkeer benodigd is en meer 
ruimte ontstaat voor groen. 

o Trottoirs enkelzijdig in plaats van dubbelzijdig 
uitvoeren, waardoor meer ruimte ontstaat voor groen. 

o Incidenteel gebruikte parkeerplaatsen uitvoeren als 
grasparkeren. 

o Extra bomen aanplanten. 

ê Zorgdragen voor voldoende geschikte verblijfsruimte in het 

openbaar groen, zodat men ook tijdens warme dagen 

gebruik kan maken van de openbare ruimte. Deze 

maatregel is voornamelijk van belang in nieuw te 

ontwikkelen gebieden. Met de voorgestelde maatregelen in 

de maatregelagenda wordt hieraan al aandacht 

geschonken in de bestaande woonkernen. 

ê Geen donkere verhardingsmaterialen toepassen om de 

opwarming van de verharding te beperken. Bij het 

toepassen van lichte verhardingsmaterialen moet teveel 

lichtreflectie vermeden worden, aangezien dit hinderlijk is 

voor gebruikers van de openbare ruimte. Daarnaast zijn 

lichtere verhardingsmaterialen gevoeliger voor vervuiling 

en verwering, waardoor deze een grotere 

onderhoudsbehoefte hebben. Het gebruik van te lichte 

verhardingsmaterialen moet dus ook vermeden worden. In 

figuur 1 is een indicatie voor de toe te passen kleurstelling 

van de verhardingsmaterialen weergegeven.  

KERN OPPERVLAK 

KERN 
AANDEEL OPENBAAR 

TERREIN 
AANDEEL GROEN VAN 

OPENBAAR TERREIN 
Alphen 32,9 ha 9,0 ha (27 %) 1,6 ha (18 %) 
Altforst 11,4 ha 2,9 ha (25 %) 0,8 ha (30 %) 
Appeltern 15,0 ha 4,6 ha (31 %) 0,9 ha (20 %) 
Beneden-
Leeuwen 

234,6 ha 52,8 ha (22 %) 17,2 ha (33 %) 

Boven-Leeuwen 32,4 ha 7,4 ha (23 %) 1,4 ha (19 %) 
Dreumel 65,7 ha 17,5 ha (27 %) 5,1 ha (29 %) 
Maasbommel 29,1 ha 12,2 ha (42 %) 5,3 ha (44 %) 
Wamel 76,3 ha 16,7 ha (32 %) 6,3 ha (38 %) 
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Figuur 1: Indicatie optimale kleurstelling verhardingsmaterialen 

 

ê Het toepassen van schaduwdoeken in winkelgebieden (en

eventueel parkjes) om directe zonnestraling tegen te gaan.

ê Het vergroten van de grondwateraanvulling door het

toepassen van:

o Zoveel mogelijk toepassen van open bestrating.

Daarnaast kan in gebieden met een geschikte

ondergrond mogelijk waterpasserende of water-

doorlatende bestrating worden toegepast. Een

voorbeeld is de ZOAK klinker, welke water doorlaat

richting de ondergrond, maar ook langdurig vasthoudt

zodat dit kan verdampen tijdens warme periodes. Dit

verminderd tevens de opwarming van het stedelijk

gebied.

o Goed doorlatend voegzand zoals ‘Flowsand’.

 

 

ê Het vergroten van de bergingscapaciteit van water-op-

straat door: 

o Groenzones op een dusdanige wijze aanleggen dat 

hierin bij extremen tijdelijk hemelwater geborgen 

kan worden. 

o Het toepassen van een V-profiel in plaats van een 

dakprofiel. Op basis van de lokale omstandigheden 

moet worden bepaald of dit mogelijk is qua dekking 

op de riolering en ontwateringsdiepte. 

o Voldoende ruimte creëren tussen het vloerpeil van 

de gebouwen en het wegpeil. 

ê Het klimaatbestendig maken van openbare gebouwen en de 

bijbehorende terreinen. Hierbij kan gedacht worden aan het 

afkoppelen en vergroenen van deze (vaak grotere) 

gebouwen en terreinen. Naast dat dit bijdraagt aan een 

klimaatbestendige leefomgeving, heeft dit een 

voorbeeldfunctie richting burgers en bedrijven. 

 

Privaat terrein 
Een groot gedeelte van de kernen bestaat uit privaat terrein. De inrichting 
van dit terrein bepaalt voor een groot deel de klimaatbestendigheid van 
de kernen op het gebied van hitte, droogte en wateroverlast. Het is dus 
belangrijk burgers en bedrijven bewust te maken van de invloed die zij 
hebben op de klimaatbestendigheid van hun eigen leefomgeving. 
 
Maatregelen die op privaat terrein getroffen kunnen worden zijn onder 
andere: 

ê Het vergroenen van het particulier terrein. Dit zorgt voor 

minder opwarming van het stedelijk gebied, minder afvoer 

van hemelwater naar de riolering en een groter oppervlak 

waar water kan infiltreren richting de bodem. In tabel 2 is 

het weergegeven welk deel van de kern gemeentelijk 
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terrein betreft en hoeveel van deze ruimte groen is 

ingericht. 
 

Tabel 2: Aandeel private ruimte per kern en groen in private ruimte 

 
Het private terrein kan onder andere vergroend worden 
door het ontharden van de tuinen en het toepassen van 
groene daken. Ook voor het particulier terrein is het bij het 
vergroenen van belang droogtebestendige soorten te 
gebruiken om de waterbehoefte voor het groen tijdens 
droge periodes te beperken. 

ê Het vasthouden en hergebruiken of vertraagd afvoeren van 

hemelwater. Hierdoor wordt het stedelijk watersysteem bij 

extreme buien minder belast en is tijdens droge periodes 

meer water beschikbaar voor besproeiing van het groen. 
 

KERN OPPERVLAK 

KERN 
AANDEEL PRIVAAT TERREIN AANDEEL GROEN VAN 

PRIVAAT TERREIN 
Alphen 32,9 ha 23,9 ha (73 %) 5,8 ha (24 %) 
Altforst 11,4 ha 8,6 ha (75 %) 2,1 ha (25 %) 
Appeltern 15,0 ha 10,3 ha (69 %) 1,9 ha (18 %) 
Beneden-
Leeuwen 

234,6 ha 190,8 ha (78 %) 52,6 ha (28 %) 

Boven-Leeuwen 32,4 ha 25,0 ha (77 %) 8,5 ha (34 %) 
Dreumel 65,7 ha 48,2 ha (73 %) 10,9 ha (23 %) 
Maasbommel 29,1 ha 16,9 ha (58 %) 4,0 ha (23 %) 
Wamel 76,3 ha 59,5 ha (68 %) 22,8 ha (38 %) 
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Onderzoeksmaatregelen 
Op een aantal vlakken is aanvullend inzicht van belang om de 
leefomgeving klimaatbestendig in te richten. Om dit inzicht te verkrijgen 
is een aantal onderzoeksmaatregelen beschreven. 

 

Monitoren (droogte, wateroverlast en hitte) 
Allereerst is het van belang (voor zover dit nog niet gebeurd) te monitoren 
in welke situaties en in welke gebieden klachten en schade optreden als 
gevolg van hitte, wateroverlast en droogte. Hiermee wordt inzicht 
verkregen in de kwetsbare locaties en bij welke weersomstandigheden 
overlast wordt ervaren. Daarnaast kunnen uitgevoerde analyses aan de 
hand van deze informatie getoetst worden. 
 
Ook voor het bepalen van effectieve maatregelen biedt dit inzicht
meerwaarde. Het effect van te nemen maatregelen kan hiermee beter
voorspeld worden. Daarnaast kan de effectiviteit van genomen
maatregelen beter bepaald worden met behulp van dit inzicht.

 

Inzicht in gezamenlijk functioneren riolerings- en 
oppervlaktewatersysteem 
Met de uitgevoerde analyses is het functioneren van het rioleringssysteem 
in beeld gebracht. Daar waar sprake is van afstromend water over straat 
richting watergangen als gevolg van overbelasting van de riolering, zijn de 
watergangen in de analyse meegenomen.  
 
De afvoercapaciteit van het oppervlaktewatersysteem als geheel is echter
niet meegenomen in de analyses. Voornamelijk bij hevige buien is de kans
groot dat dit wel invloed heeft op het functioneren van het
rioleringssysteem. Door het rioleringssysteem en het opper-
vlaktewatersysteem in één model door te rekenen, wordt de
onderlinge invloed van beide systemen meegenomen. Hiermee worden de
resultaten van de analyse betrouwbaarder en is het mogelijk te bepalen in
hoeverre maatregelen aan het oppervlaktewatersysteem effectief zijn.

 

Inzicht in functioneren (grond)watersysteem bij hoge rivierwaterstanden 
Binnen de gemeente is al vrij veel inzicht in de locaties die gevoelig zijn 
voor (grond)wateroverlast bij hoge rivierwaterstanden. Om voor deze 
locaties te kunnen bepalen welke maatregelen effectief zijn, is het 
allereerst van belang de werking van het (grond)watersysteem goed in 
beeld te brengen. Denk hierbij aan de optredende grondwaterstanden, de 
peilen in het oppervlaktewatersysteem en de afvoer van rioolvreemd 
water (infiltrerend grondwater of terugstromend oppervlaktewater) via 
de riolering). 
 
Op basis van dit inzicht kan de verwachte effectiviteit van te nemen 
maatregelen beter bepaald worden.  

 

Opstellen regenwaterstructuurplannen
Vanuit de voorgestelde maatregelen komt naar voren dat op diverse
locaties het onlasten van het rioolstelsel noodzakelijk is om de kans op
wateroverlast terug te dringen. Om te bepalen in hoeverre ontlasting van
het stelsel noodzakelijk is, wordt voorgesteld voor de betreffende kernen
(Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel en Maasbommel) regen-
waterstructuurplannen op te stellen. In deze plannen wordt op
hoofdlijnen bepaald waar en op welke wijze ontlasting van het stelsel
noodzakelijk is om wateroverlast te voorkomen. Bij reconstructies kan dit
plan vervolgens verder worden uitgewerkt. Hiermee wordt sturing
gegeven aan het gericht ontlasten van het stelsel.
 

Opstellen strategie vergroenen bedrijventerreinen 
In de eerste uitvoeringsperiode van de maatregelagenda (2021-2023) is 
qua vergroening en verkoeling de prioriteit gelegd op woon- en 
winkelgebieden. De behoefte aan koele plekken in de openbare ruimte op 
bedrijventerreinen is namelijk sterk afhankelijk van het type bedrijven dat 
aanwezig is. Bijvoorbeeld werknemers van productiebedrijven zullen niet 
snel een koele plek in de openbare ruimte opzoeken om te verblijven. 
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Geadviseerd wordt voor de bedrijventerreinen binnen de gemeente na te 
gaan in hoeverre sprake is van behoefte aan koele plekken in de openbare 
ruimte. Aan de hand daarvan kunnen voor de volgende uitvoeringsperiode 
maatregelen worden geformuleerd. 
 
Het vergroenen van bedrijventerreinen heeft niet alleen effect op het 
gebied zelf, maar ook op de naastgelegen woongebieden. De openbare 
ruimte omvat echter slechts een klein deel van een bedrijventerrein. Om 
een bedrijventerrein dus sterk te vergroenen, is het van belang ook de 
bedrijven hierin mee te nemen. Geadviseerd wordt de strategie hiervoor in 
de komende periode te bepalen en deze vervolgens nader uit te werken. 
 

Opzetten klimaatportal 
Tijdens het opstellen van de maatregelagenda is veel inzicht gecreëerd dat 
is vastgelegd op kaartmateriaal. Het opzetten van een online GIS-portal 
waarin al deze informatie wordt ontsloten, zorgt ervoor dat de informatie 
goed toegankelijk en inzichtelijk is.  
 
De online klimaat-portal kan voorafgaand aan werkzaamheden in de 
openbare ruimte geraadpleegd worden om na te gaan in hoeverre het 
gebied kwetsbaar is en in hoeverre er kansen liggen om de 
klimaatbestendigheid te vergroten. Daarnaast biedt de portal een centrale 
plek om ook aanvullende informatie in op te slaan. verder kunnen, indien 
gewenst, burgers via deze portal de informatie inzien en kan op die wijze 
het bewustzijn onder de burgers vergroot worden. 
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Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

Overzicht kostenraming bouwstenen
ID BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6

Bouwsteen

Boom planten in bestaande 

situatie

Boom planten bij 

reconstructie Bankje aanbrengen Prullenbak aanbrengen Wandelpad aanleggen

Elektrisch oplaadpunt v.v. 

zonnepaneel

Werkzaamheden

Plantgat met 10 m3 

bomengrond

Plantgat met 10 m3 

bomengrond Leveren en aanbrengen bank

Leveren en aanbrengen 

prullenbak

Gras verwijderen en cunet 

ontgraven

Leveren en aanbrengen 

oplaadpunt

Boom planten incl. 

boompalen, beluchting en 

infiltratie

Boom planten incl. 

boompalen, beluchting en 

infiltratie Fundering aanbrengen

Herstelwerkzaamheden 

rondom boomplaats

Halfverharding aanbrengen 

(bijv. Achterhoeks Padvast); 

breedte 2,0 m

Herstelwerkzaamheden 

rondom wandelpad

Basiskosten 1.270,00€                            770,00€                               1.500,00€                            400,00€                               70,00€                                 5.000,00€                            

Indirecte kosten 190,50€                               115,50€                               225,00€                               60,00€                                 10,50€                                 750,00€                               

Uitvoeringskosten (4 %) 50,80€                                 30,80€                                 60,00€                                 16,00€                                 2,80€                                   200,00€                               

Algemene kosten (6 %) 76,20€                                 46,20€                                 90,00€                                 24,00€                                 4,20€                                   300,00€                               

Winst en risico (5 %) 63,50€                                 38,50€                                 75,00€                                 20,00€                                 3,50€                                   250,00€                               

Subtotaal 1.460,50€                            885,50€                               1.725,00€                            460,00€                               80,50€                                 5.750,00€                            

Voorbereidingskosten (25 %) 365,13€                               221,38€                               431,25€                               115,00€                               20,13€                                 1.437,50€                            

Eenheidsprijs excl. BTW (afgerond op € 100,-) 1.800,00€                            1.100,00€                            2.200,00€                            600,00€                               100,00€                               7.200,00€                            

Eenheid Prijs per stuk Prijs per stuk Prijs per stuk Prijs per stuk Prijs per m1 wandelpad Prijs per stuk
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Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

ID

Bouwsteen

Werkzaamheden

Basiskosten

Indirecte kosten

Uitvoeringskosten (4 %)

Algemene kosten (6 %)

Winst en risico (5 %)

Subtotaal

Voorbereidingskosten (25 %)

Eenheidsprijs excl. BTW (afgerond op € 100,-)

Eenheid

Overzicht kostenraming bouwstenen
BS7 BS8 BS9 BS10 BS11

Drinkwatertappunt

Weg herprofileren (V-

profiel/water op straat 

sturen) bij reconstructie (prijs 

per 10 m1 rijbaan)

Groenzone verlagen (prijs per 

10 m2) Inrit / trottoir ophogen

Biodiversiteit groenzone 

verbeteren (prijs per 10 m2)

Leveren en aanbrengen 

drinkwatertappunt

Grond afvoeren (0,6 m3/m1 

rijbaan)

Grond ontgraven en afvoeren 

(0,30 m3/m1)

Herprofileren 20 m2 klinkers 

(inclusief fundering)

Aanbrengen 

biodiversiteitsbevorderend 

zaaimengsel en beplanting

20 m1 tot drinkwaterleiding

Meerkosten materialisatie en 

arbeid (uitgaande van 10 % 

extra kosten voor 

aanbrengen 

verhardingsconstructie)

Egaliseren en zaaiklaar 

maken

Beperkte hoeveelheid grond 

aanvoeren voor verhogen 

inrit

Uitgaande van rijbaanbreedte 

van 6 m

Leveren en aanbrengen 

groenvoorziening (2/3 gras; 

1/3 overig)

5.500,00€                            110,00€                               190,00€                               350,00€                               80,00€                                 

825,00€                               16,50€                                 28,50€                                 52,50€                                 12,00€                                 

220,00€                               4,40€                                   7,60€                                   14,00€                                 3,20€                                   

330,00€                               6,60€                                   11,40€                                 21,00€                                 4,80€                                   

275,00€                               5,50€                                   9,50€                                   17,50€                                 4,00€                                   

6.325,00€                            126,50€                               218,50€                               402,50€                               92,00€                                 

1.581,25€                            31,63€                                 54,63€                                 100,63€                               23,00€                                 

7.900,00€                            200,00€                               300,00€                               500,00€                               100,00€                               

Prijs per stuk Prijs per 10 m1 Prijs per 10 m2 Prijs per stuk Prijs per 10 m2
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Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

Overzicht kostenraming maatregelen per maatregelcategorie
ID Maatregel Bouwsteen Aantal Eenheidsprijs Subtotaal

BS1 Boom planten in bestaande situatie 4 1.800,00€              7.200,00€         

BS3 Bankje aanbrengen 2 2.200,00€              4.400,00€         

BS4 Prullenbak aanbrengen 1 600,00€                 600,00€            

BS3 Bankje aanbrengen 2 2.200,00€              4.400,00€         

BS4 Prullenbak aanbrengen 1 600,00€                 600,00€            

H3

Bestaande groenzone met voorzieningen 

(bankjes/speeltuin) deels koel maken door 

bomen/schaduw.

BS1 Boom planten in bestaande situatie 4 1.800,00€              7.200,00€         7.200,00€            / locatie

Boom planten bij reconstructie

Uitgaande van 1 boom per 20 m1. Kosten voor ruimte maken voor bomen (weg 

versmallen, eenzijdig trottoir,etc.) vallen onder kosten reconstructie.

Boom planten bij reconstructie

Uitgaande van 1 boom per 150 m2. Kosten voor ruimte maken voor bomen 

(weg versmallen, eenzijdig trottoir,etc.) vallen onder kosten reconstructie.

H6 Bomen aanplanten. BS1 Boom planten in bestaande situatie 1 1.800,00€              1.800,00€         1.800,00€            / stuk

H7 Wandelpad aanleggen. BS5 Wandelpad aanleggen 1 100,00€                 100,00€            100,00€               / m1

H8 Biodiversiteit bestaande groenzone verbeteren. BS11 Biodiversiteit groenzone verbeteren (prijs per 10 m2) 0,1 100,00€                 10,00€              10,00€                 / m2

H9.1
Aanvullende voorzieningen realiseren - elektrisch 

oplaadpunt.
BS6 Elektrisch oplaadpunt v.v. zonnepaneel 1 7.200,00€              7.200,00€         7.200,00€            / stuk

H9.2
Aanvullende voorzieningen realiseren - drinkwater 

tappunt.
BS7 Drinkwatertappunt 1 7.900,00€              7.900,00€         7.900,00€            / stuk

Weg herprofileren (V-profiel/water op straat sturen) bij reconstructie (prijs per 

10 m1 rijbaan)

Uitgaande van herprofilering aan één zijde van de weg

Weg herprofileren (V-profiel/water op straat sturen) bij reconstructie (prijs per 

10 m1 rijbaan)

Uitgaande van herprofilering aan één zijde van de weg

W2A Groenzone verlagen t.b.v. waterberging. BS9 Groenzone verlagen (prijs per 10 m2) 0,1 300,00€                 30,00€              30,00€                 / m2

W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf 

de straat naar de woning te voorkomen.
BS10 Inrit / trottoir ophogen 1 500,00€                 500,00€            500,00€               / stuk

W4
Berging water-op-straat vergroten (bijv. door V-

profiel).
BS8

Weg herprofileren (V-profiel/water op straat sturen) bij reconstructie (prijs per 

10 m1 rijbaan)
0,1 200,00€                 20,00€              20,00€                 / m1

/ m110,00€                 10,00€              200,00€                 

/ m110,00€                 10,00€              

Totaalprijs per

/ locatie

/ locatie

Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf 

door schaduw creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. 

bankjes).

H1 12.200,00€           

H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor 

verblijf door voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
5.000,00€            

55,00€              55,00€                 / m1

H5
Bij herinrichting gebied (weg/parkeerterrein/etc.) 

vergroenen.
BS2 0,007 1.100,00€              

H4 Groene corridor aanbrengen. BS2 0,05 1.100,00€              

7,33€                7,33€                   / m2

200,00€                 0,05Water over maaiveld naar groenzone leiden. BS8

0,05W1 Water over maaiveld naar open water leiden. BS8

W2
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Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

Kostenraming meekoppelprojecten

Kern Project

Jaar 

uitvoering ID

Maatregel-

categorie Maatregel

Hoeveel-

heid Subtotaal

Totaalkosten excl. 

BTW (afgerond op 

€ 1.000,-)

3 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw 

creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 12.200,00€          / locatie 12.200,00€     

4 H4 Groene corridor aanbrengen. 170 55,00€                / m1 9.350,00€       

5 H4 Groene corridor aanbrengen. 340 55,00€                / m1 18.700,00€     

6 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw 

creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 12.200,00€          / locatie 12.200,00€     

Alphen
Woningbouwplan Appelhoek 

fase 1b
2023 7 H1

Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw 

creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 12.200,00€          / locatie 12.200,00€     12.000,00€                 

13 H5 Bij herinrichting gebied (weg/parkeerterrein/etc.) vergroenen. 3300 7,33€                  / m2 24.200,00€     

14 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 5.000,00€           / locatie 5.000,00€       

93.000,00€          

H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw 

creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 12.200,00€          / locatie 12.200,00€     

W1 Water over maaiveld naar open water leiden. 100 10,00€                / m1 1.000,00€       

13.000,00€          

Appeltern
Realisatie waterberging Van 

Rechterenstraat
2021-2023 3 H7 Wandelpad aanleggen. 300 100,00€              / m1 30.000,00€     30.000,00€                 

30.000,00€          

Beneden-Leeuwen Entree Zandstraat 2021 1 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw 

creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 12.200,00€          / locatie 12.200,00€     12.000,00€                 

3 H4 Groene corridor aanbrengen. 100 55,00€                / m1 5.500,00€       

5 H6 Bomen aanplanten. 4 1.800,00€           / stuk 7.200,00€       

12 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat 

naar de woning te voorkomen.
1 500,00€              / stuk 500,00€          

W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden. 40 10,00€                / m1 400,00€          

W2A Groenzone verlagen t.b.v. waterberging. 400 30,00€                / m2 12.000,00€     

Beneden-Leeuwen Herinrichting Molenlaan 2023 22 H4 Groene corridor aanbrengen. 120 55,00€                / m1 6.600,00€       7.000,00€                   

24 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat 

naar de woning te voorkomen.
1 500,00€              / stuk 500,00€          

47 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 5.000,00€           / locatie 5.000,00€       

H3
Bestaande groenzone met voorzieningen (bankjes/speeltuin) 

deels koel maken door bomen/schaduw.
1 7.200,00€           / locatie 7.200,00€       

H9.2 Aanvullende voorzieningen realiseren - drinkwater tappunt. 1 7.900,00€           / stuk 7.900,00€       

49 W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden. 50 10,00€                / m1 500,00€          

W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden. 50 10,00€                / m1 500,00€          

W2A Groenzone verlagen t.b.v. waterberging. 500 30,00€                / m2 15.000,00€     

H6 Bomen aanplanten. 6 1.800,00€           / stuk 10.800,00€     

H5 Bij herinrichting gebied (weg/parkeerterrein/etc.) vergroenen. 2000 7,33€                  / m2 14.666,67€     

H9.2 Aanvullende voorzieningen realiseren - drinkwater tappunt. 1 7.900,00€           / stuk 7.900,00€       

57 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 5.000,00€           / locatie 5.000,00€       

Beneden-Leeuwen
Herinrichting plantsoen Van 

Haagenstraat
2021 30 H2

Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 5.000,00€           / locatie 5.000,00€       5.000,00€                   

Subtotaal Appeltern:

Subtotaal Altforst:

Herinrichting FazantstraatBeneden-Leeuwen

Project Zandstraat e.o.Beneden-Leeuwen

50

Kosten per eenheid

13.000,00€                 
Verbetering verharding 

Kerkdwarsstraat
Altforst

Herinrichting GreffelingsestraatAlphen 52.000,00€                 

Alphen
Herinrichting Burg. 

Baltussenplein
29.000,00€                 

5

Subtotaal Alphen:

2020

2022

2021-2023

13.000,00€                 

16
Asfalteren wegdek Mezenlaan - 

Het Zand
Beneden-Leeuwen 12.000,00€                 

2021

2020

75.000,00€                 

48

51

2021
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Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

Kostenraming meekoppelprojecten

Kern Project

Jaar 

uitvoering ID

Maatregel-

categorie Maatregel

Hoeveel-

heid Subtotaal

Totaalkosten excl. 

BTW (afgerond op 

€ 1.000,-)Kosten per eenheid

H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw 

creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 12.200,00€          / locatie 12.200,00€     

H9.1 Aanvullende voorzieningen realiseren - elektrisch oplaadpunt. 1 7.200,00€           / stuk 7.200,00€       

63 H4 Groene corridor aanbrengen. 250 55,00€                / m1 13.750,00€     

64 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 5.000,00€           / locatie 5.000,00€       

W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden. 50 10,00€                / m1 500,00€          

W2A Groenzone verlagen t.b.v. waterberging. 500 30,00€                / m2 15.000,00€     

177.000,00€         

4 H4 Groene corridor aanbrengen. 150 55,00€                / m1 8.250,00€       

W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden. 50 10,00€                / m1 500,00€          

W2A Groenzone verlagen t.b.v. waterberging. 1000 30,00€                / m2 30.000,00€     

H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw 

creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 12.200,00€          / locatie 12.200,00€     

6 H4 Groene corridor aanbrengen. 100 55,00€                / m1 5.500,00€       

Boven-Leeuwen
Versterking biodiversiteit 

particuliere terreinen
2021-2023 7 H1

Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw 

creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 12.200,00€          / locatie 12.200,00€     12.000,00€                 

Boven-Leeuwen Florastraat 2020 17 H6 Bomen aanplanten. 2 1.800,00€           / stuk 3.600,00€       4.000,00€                   

20 W1 Water over maaiveld naar open water leiden. 75 10,00€                / m1 750,00€          

21 W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden. 25 10,00€                / m1 250,00€          

73.000,00€          

Dreumel
Vergroening parkeerplaats 

Donjon
2021-2023 3 H6 Bomen aanplanten. 5 1.800,00€           / stuk 9.000,00€       9.000,00€                   

Dreumel Afkoppelen riool Margrietstraat 2022 6 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 5.000,00€           / locatie 5.000,00€       5.000,00€                   

W2 Water over maaiveld naar groenzone leiden. 25 10,00€                / m1 250,00€          

W2A Groenzone verlagen t.b.v. waterberging. 250 30,00€                / m2 7.500,00€       

H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw 

creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 12.200,00€          / locatie 12.200,00€     

Dreumel Herinrichting Hoefstraat 2022 9 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw 

creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 12.200,00€          / locatie 12.200,00€     12.000,00€                 

20 H2
Bestaande koele groenzone geschikt maken voor verblijf door 

voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 5.000,00€           / locatie 5.000,00€       

W1 Water over maaiveld naar open water leiden. 500 10,00€                / m1 5.000,00€       

W5
Lokale laagte met overlast, dus stelsel ontlasten (bijv. door 

afkoppelen).
500* 110,00€              / m1 55.000,00€     

111.000,00€         

Subtotaal Beneden-Leeuwen:

Subtotaal Boven-Leeuwen:

Subtotaal Dreumel:

Beneden-Leeuwen

65

Herinrichting FruitbuurtBeneden-Leeuwen

7Herinrichting groenzone Hienkershoff 

53Groot onderhoud Bossee 19.000,00€                 2020

34.000,00€                 

56.000,00€                 

1.000,00€                   Profielverbetering BernardstraatBoven-Leeuwen

2023

Dreumel 20.000,00€                 

5
Verbetering verharding 

Korenbloemstraat
Boven-Leeuwen 2022

2023

2021

2023

23

Herinrichting RooijsestraatDreumel 65.000,00€                 
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Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

Kostenraming meekoppelprojecten

Kern Project

Jaar 

uitvoering ID

Maatregel-

categorie Maatregel

Hoeveel-

heid Subtotaal

Totaalkosten excl. 

BTW (afgerond op 

€ 1.000,-)Kosten per eenheid

Maasbommel Watercompensatie Maasbommel 2021 2 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw 

creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 12.200,00€          / locatie 12.200,00€     12.000,00€                 

W1 Water over maaiveld naar open water leiden. 100 10,00€                / m1 1.000,00€       

H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw 

creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 12.200,00€          / locatie 12.200,00€     

Maasbommel Hogenhofstraat 10 (Nieuwbouw) 2021-2023 5 W5
Lokale laagte met overlast, dus stelsel ontlasten (bijv. door 

afkoppelen).
250* 110,00€              / m1 27.500,00€     28.000,00€                 

Maasbommel Herontwikkeling De Hanze 2020 13 H5 Bij herinrichting gebied (weg/parkeerterrein/etc.) vergroenen. 800 7,33€                  / m2 5.866,67€       6.000,00€                   

59.000,00€          

10 W7 Maatwerkoplossing, zie extra toelichting. 350* 110,00€              / m1 38.500,00€     

13 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat 

naar de woning te voorkomen.
1 500,00€              / stuk 500,00€          

14 W3
Inrit / trottoir ophogen om afstroming van water vanaf de straat 

naar de woning te voorkomen.
1 500,00€              / stuk 500,00€          

Wamel
Herstellen voetpad St. 

Henricusstraat
2021 26 H4 Groene corridor aanbrengen. 60 55,00€                / m1 3.300,00€       3.000,00€                   

Wamel Project Hollenhof 2021-2023 27 H5 Bij herinrichting gebied (weg/parkeerterrein/etc.) vergroenen. 200 7,33€                  / m2 1.466,67€       1.000,00€                   

Wamel Vergroening Grachtstraat 2020 30 H1
Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf door schaduw 

creëren en voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
1 12.200,00€          / locatie 12.200,00€     12.000,00€                 

56.000,00€          

612.000,00€      

Subtotaal Wamel:

Totaalkosten:

2022

2021

*Betreft een inschatting van de aanleg van een HWA-stelsel rond 300 mm (€ 110,-/m1). 

Gebaseerd op kengetallen Kennisbank Stedelijk Water (Rioned).

Nadere inschatting en opgave voor overig deel van de kern moet volgen uit op te stellen regenwaterstructuurplan (zie bijlage I).

4Kampstraat zuidMaasbommel 13.000,00€                 

Herinrichting DorpsstraatWamel 40.000,00€                 

Subtotaal Maasbommel:
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Maatregelagenda klimaatadaptatie

Gemeente West Maas en Waal

Kostenraming zelfstandige projecten

Project

Maatregel-

categorie Maatregel Kern ID Hoeveelheid Subtotaal

Totaalkosten excl. 

BTW afgerond op € 

1.000,-

Koele zones met voorzieningen creëren H1

Bestaande groenzone geschikt maken voor verblijf 

door schaduw creëren en voorzieningen plaatsen 

(bijv. bankjes).

Alphen 1 en 2 2 12.200,00€          / locatie 24.400,00€     24.000,00€                   

Alphen 10 en 12 2 5.000,00€           / locatie 10.000,00€     

Altforst 1, 3 en 7 3 5.000,00€           / locatie 15.000,00€     

H9.1
Aanvullende voorzieningen realiseren - elektrisch 

oplaadpunt.
Altforst 1 1 7.200,00€           / stuk 7.200,00€       

H9.2
Aanvullende voorzieningen realiseren - drinkwater 

tappunt.
Altforst 1 1 7.900,00€           / stuk 7.900,00€       

Alphen 15 800 10,00€                / m2 8.000,00€       

Beneden-Leeuwen 17 en 18 1500 10,00€                / m2 15.000,00€     

Appeltern 1 en 6 2 7.200,00€           / locatie 14.400,00€     

Beneden-Leeuwen
6, 14, 19, 35, 38 

en 40*
6 7.200,00€           / locatie 43.200,00€     

Boven-Leeuwen 11 1 7.200,00€           / locatie 7.200,00€       

Dreumel 1* 1 7.200,00€           / locatie 7.200,00€       

Maasbommel 11 1 7.200,00€           / locatie 7.200,00€       

Wamel 1, 24, 36 3 7.200,00€           / locatie 21.600,00€     

H6 Bomen aanplanten. Beneden-Leeuwen 59 en 60 8 1.800,00€           / stuk 14.400,00€     

42.000,00€            

30.000,00€            

14.000,00€            

73.000,00€            

7.000,00€              

7.000,00€              

7.000,00€              

22.000,00€            

202.000,00€       
*Een aantal van deze locaties betreft locaties met maatregel H1 (bomen aanplanten en voorzieningen plaatsen). Binnen dit project wordt alleen de aanplant van de bomen opgepakt, het plaatsen van de voorzieningen volgt later. Daarmee zijn de 

werkzaamheden voor dit project gelijk aan maatregel H3.

Totaalkosten:

Subtotaal per kern:

Afgerond op € 1.000,-

Alphen:

Altforst:

Appeltern:

Beneden-Leeuwen:

Boven-Leeuwen:

Dreumel:

Maasbommel:

Wamel:

Herplant bomen 115.000,00€                 

Voorzieningen in bestaande koele zones 

plaatsen
40.000,00€                   

Kosten per eenheid

Bestaande groenzone met voorzieningen 

(bankjes/speeltuin) deels koel maken door 

bomen/schaduw.

H3

Bestaande koele groenzone geschikt maken voor 

verblijf door voorzieningen plaatsen (bijv. bankjes).
H2

Verbeteren biodiversiteit groenzones / 

wadi's
Biodiversiteit bestaande groenzone verbeteren. 23.000,00€                   H8
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