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Arnhem klimaatbestendiger maken 
 
Gemeente en de woningcorporaties hebben in de prestatieafspraken 2018 het volgende 
afgesproken: 
 

De gevo lgen  v a n  d e  k l i m a a t v e r a n d e r i n g , zoals wateroverlast en 
(binnenstedelijke) hitte-overlast, zijn een grote opgave voor de stad. Gemeente en 
corporaties vinden dat ze hierin een gezamenlijk belang hebben. Hoewel partijen hun eigen 
taken en verantwoordelijken hebben, gaan ze samen kijken hoe Arnhem klimaatbestendiger 
kan worden gemaakt. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van natuurlijke momenten, zoals 
groot onderhoud. De partijen informeren elkaar h i e r  tijdig over, om geen kansen te laten 
liggen. De gemeente (onder)steunt de corporaties en zorgt voor de afstemming op wijkniveau. 

 
In dit document staan enkele eenvoudige aanpassingen die bijdragen aan het 
klimaatbestendiger maken van de stad. En dat is hard nodig, want door 
klimaatsverandering krijgen we drogere en warmere zomers en hevige piekbuien. Piekbuien 
kunnen leiden tot schade en extreme warmte leidt tot fysiek ongemak en zelfs risico’s voor 
de gezondheid. Arnhem is extra gevoelig voor klimaatverandering vanwege de heuvelachtige 
omgeving. De grote oppervlaktes verharding maken het in stad extra warm en water loopt 
over de straten de heuvel af; niet zo fijn voor Arnhemmers die onderaan de heuvel wonen! 
Daarom is het tijd om in actie te komen en de stad weerbaar te maken, oftewel: 
klimaatbestendig! 
 
Ook de woningbouwcorporatie kan daar een grote bijdrage aan leveren Vaak zijn een paar 
kleine aanpassingen aan het vastgoed al voldoende om resultaat te behalen. Ga, samen met 
collega’s aan de slag met bijvoorbeeld de volgende eenvoudige maatregelen en zorg dat 
Arnhem klimaatadaptief wordt. 
 
1) Ondersteuning bij plaatsing van een regenton 
2) Afkoppelen hemelwater 

a) Afkoppelen voorzijde woning (gevel=erfgrens) 
b) Afkoppelen voorzijde woning (erfgrens < 3 m.) 
c) Afkoppelen voorzijde woning (erfgrens > 3 m.) 
d) afkoppelen voorzijde woning en infiltreren (erfgrens > 3 m.) 

3) Stenen en terrassen verwijderen bij verhuizing huurder  
4) Aanleg geveltuintje 
5) Groene daken op bergingen 
6) Gesloten verharding parkeerterreinen vervangen door halfverharding 
 
 

Samen maken we Arnhem Klimaatbestendig! 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk voor meer info en inspiratie op: 
www.arnhemklimaatbestendig.nl 
www.tuinbranche.nl/vrijepagina/handboek-voor-de-watervriendelijke-tuin 
www.huisjeboompjebeter.nl  
www.delevendetuin.nl  



 

1) Ondersteuning bij plaatsing van een regenton 
 
 
Bewoners willen soms wel een regenton plaatsen, maar zijn huiverig voor de kosten voor 
herstel bij verhuizing. Dan gaat het vooral om het vervangen van de regenpijp.  
Een mogelijkheid om de huurders te helpen is het inzetten van de 
serviceteams/klussenteams. Op verzoek van de huurders komt het team de regenpijp op 
een goede manier "doorzagen". Hierdoor hoeft verhuizen geen obstakel meer te zijn voor het 
aanschaffen van een regenton. Tegelijk kan het team met tips voorkomen dat de regenton 
voor overlast of schade zorgt. Bijvoorbeeld door de kraan van de ton zo te plaatsen dat het 
water ver genoeg van de gevel blijft. 
 
Doel:  Bewust maken van bewoners. 
 
Effect: Bewoners gaan bewuster om met water:  

Door het plaatsen van een regenton gaan bewoners bewuster om met water. Door het 
gebruik van regenwater voor planten en gazons wordt minder drinkwater gebruikt. 
(Dit is een marginale winst. Belangrijkste is het verbeteren van de bewustwording). 

 
 

   
  



 

2) Afkoppelen hemelwater voorzijde woning  
 
 
De vooroorlogse wijken van Arnhem zijn aangelegd met één rioolbuis. Bij regen wordt het 
water van wc's en wasmachines (ook wel vuilwater genoemd) vermengd met regenwater. Dit 
regenwater is afkomstig van straat en trottoir maar ook van daken en terrassen van 
woningen. In veel van de wijken is in de afgelopen jaren een gescheiden rioolstelsel 
aangelegd. Dat betekent dat het vuile water in één buis gaat en het regenwater in een 
tweede buis (het regenwater- of  hemelwaterriool).  
In de oude wijken zijn de regenpijpen meestal nog aangesloten op het vuilwaterriool. Schoon 
regenwater wordt in het riool onnodig gemengd met vervuild water, wat vervolgens gezuiverd 
moet worden. Door nu de regenpijp aan de voorkant van de woning "af te zagen", stroomt 
het regenwater naar de straat en in het regenwaterriool. Dit heet afkoppelen. Via het 
regenwaterriool stroomt het regenwater naar open water of naar plekken waar het in de 
bodem geïnfiltreerd wordt.  Het vuilwaterriool wordt op deze wijze minder verdund, waardoor 
de zuivering op de waterzuivering efficiënter gaat. Bovendien is de kans kleiner dat bij 
zwaardere regenbuien rioolwater over straat stroomt of dat rioolwater in open water terecht 
komt.  Daardoor blijft het water in de watergangen schoner  en dat is niet alleen goed voor 
de kwaliteit van het slootwater, maar ook voor de hele omgeving. 
 
Bewoners/huurders die willen afkoppelen kunnen geholpen worden door het inzetten van de 
serviceteams/klussenteams. Op verzoek van de huurders komt het team de regenpijp op 
een goede manier "afzagen". Hierdoor hoeft verhuizen geen obstakel meer te zijn voor het 
afkoppelen van het hemelwater. Tegelijk kan het team met tips voorkomen dat regenwater 
voor overlast of schade zorgt. Bijvoorbeeld door goede eindstukken te plaatsen, zodat het 
regenwater van de gevel afstroomt. 
 
Doel:  Bewustmaken van bewoners en het ontlasten van het riool. 
 
Effect: Water wordt zichtbaar en daarmee meer beleefbaar voor bewoners. De 

bewustwording stijgt. 
 
Het doorzagen van de regenpijp is altijd gelijk, alleen de afstand van de regenpijp tot aan de 
erfgrens kan variëren. Hiervoor worden in de volgende situaties beschreven: 

2a) Afkoppelen voorzijde woning (gevel=erfgrens) 
2b) Afkoppelen voorzijde woning (erfgrens < 3 m.) 
2c) Afkoppelen voorzijde woning (erfgrens > 3 m.) 
2d) afkoppelen voorzijde woning en infiltreren (erfgrens > 3 m.) 

 
  



 

2a) Afkoppelen hemelwater voorzijde woning (gevel=erfgrens) 
 
 
Deze situatie is het afkoppelen van de regenpijp zeer eenvoudig. Door de regenpijp door te 
zagen, stroomt het water direct het openbaar gebied op. De bewoners hebben geen enkel 
nadeel van een andere afvoer.  
 

     
 

     
 
Aandachtspunt: de uitstroom zo regelen dat voorbijgangers geen douche op enkelhoogte 
krijgen. 
   



 

2b) Afkoppelen voorzijde woning (erfgrens < 3 m) 
 
 
In deze situatie moet het regenwater een klein stukje door de tuin geleid worden. Dit kan 
bijvoorbeeld met een standaard gootelementen of met een gootje van klinkers. 
 

 
 

  
 
  

foto: werkgroep afkoppelen de Worp 



 

2c) Afkoppelen voorzijde woning (erfgrens >3m) 
 
 
Bij deze variant kan zelfs overwogen worden om het regenwater niet naar de straat af te 
voeren, maar om het in de eigen voortuin te infiltreren. Voor die keuze is het belangrijk om 
te weten of de grond goed water doorlaat. Dus geen tuinen die op kleigronden liggen. Een 
vuistregel is dat voor woningen in Arnhem-Zuid en in Arnhem-Noord ten zuiden de 
Velperweg infiltreren niet aan te bevelen is.  
Verder moet de infiltratievoorziening op een afstandje van de woning komen te liggen om te 
voorkomen dat het infiltrerende water tegen de fundering aan stroomt.  
 

 
 
  



 

2d) Afkoppelen voorzijde woning en infiltreren (erfgrens >3m) 
 
 
Op plekken met een grotere voortuin en goed doorlatende zandbodem (in Arnhem-Noord ten 
noorden van de Velperweg/centrum) kan ook gedacht worden om het te infiltreren in de 
bodem. Dat kan per woning, maar ook voor enkele woningen samen.  
 
 

 

 

 
  



 

3) Stenen en terrassen verwijderen bij verhuizing huurder 
 
 
Veel bewoners leggen hun tuin vol met tegels, wat bij zware regenval voor overlast zorgt en 
bij warme dagen voor hittestress. In veel gevallen heeft men geen zin in het onderhouden 
van een tuin. Maar dat een groene tuin veel onderhoud kost en een tegeltuin niet, is een 
vergissing. Het is heel goed mogelijk om een onderhoudsextensieve tuin aan te leggen. 
Daarbij heeft een tegeltuin ook onderhoud nodig, anders worden de stenen groen en glad.  
 
Het regenwater dat tijdens een hoosbui op de tegels valt, stroomt direct af naar het riool, 
waardoor deze wordt overbelast en kan overstorten, met alle nadelige gevolgen van dien. Het 
water wat niet in het riool verdwijnt stroomt in sneltreinvaart naar lager gelegen gebieden, 
waar het voor veel overlast kan zorgen bij de buren. Daarnaast warmen tegels bij zomers 
weer snel op en koelen in de avonduren maar langzaam af. Dit veroorzaakt hittestress wat 
zeer nadelig is voor de gezondheid en welzijn voor bewoners. 
  
Om wateroverlast en hittestress tegen te gaan is het verminderen van verharding en ruimte 
maken voor groen de enige oplossing. Om dit te bevorderen kan na verhuizing van een 
huurder de overtollige verharding worden verwijderd. Het gaat om het verwijderen van 
grotendeels of geheel betegelde tuinen. Het paadje naar de schuur of een klein terrasje in de 
tuin kan gewoon blijven liggen. 
 
Doel:  Bewust maken van bewoners en wateroverlast en hittestress tegengaan. 
 
Effect: Bewoners worden ontmoedigd om hun tuin vol te leggen met tegels. Wanneer tuinen 

groener worden ingericht, kan water beter infiltreren in de bodem en zal er minder 
warmte worden opgenomen en afgegeven tijdens zomerse dagen. Tevens zorgen 
groene en bloeiende tuinen voor een betere aantrekkingskracht van bijvoorbeeld 
vogels, bijen, en vlinders in de tuin 

 

    



 

4) Aanleg geveltuintje of gevelgroen 
 
 
Groene gevels hebben veel voordelen. Ze beschermen het gebouw tegen de opwarming door 
de zon in de zomer en houden het huis en de tuin koeler. In de winter kan de 
gevelbeplanting door het beperken van de wind het warmteverlies verminderen. Daarnaast 
vertragen en verminderen ze de afvoer van regenwater naar het riool en bieden groene gevels 
ruimte aan verschillende dieren en insecten. Klimplanten bieden een schuilplaats, 
broedplaats en voedsel voor diverse dieren. Er zijn verschillende manieren om een groene 
gevel aan te leggen; met zelf klimmende planten al dan niet met een klimconstructie. In 
enkele wijken is de overmaat aan verharding fors. Door openbaar en particulier te 
combineren is nog veel meer mogelijk; zoals bijvoorbeeld de pluktuintjes in Sint Marten.  
 
Doel: Vergroenen van de leefomgeving en aantrekkelijk maken van de straat. 
 
Effect: Klimplanten tegen je gevel verfraaien je huis, tuin en straat. Ze zorgen voor koelte in 

de zomer en houden warmte binnen in de winter. Bovendien draagt een groene 
omgeving bij aan de (psychische) gezondheid van bewoners. 

 

  
 

 
 
  



 

5) Groene daken op bergingen 
 
 
Groene daken hebben heel veel voordelen. Ze houden regenwater vast, ze zijn goed voor 
vogels, bijen en vlinders én houden de omgeving en de vertrekken eronder koel. Zo wordt 
een groen dak maar rond de 30 graden warm en een zwart bitumen dak meer dan 70 graden 
op een hete zomerse dag. Een groen dak ziet er vooral ook veel mooier uit dan een gewoon 
dak. Op een plat of licht hellend dak (0-9%) is een sedumdak eenvoudig aan te leggen. Een 
sedumdak is niet dik en weegt niet veel. (in veel gevallen ligt op daken of bergingen grind. 
Dat is veel zwaarder dan een sedumdak). Sedumbeplanting is uitermate geschikt, omdat 
deze planten veel water kunnen opslaan en op die manier lange droogteperiodes kunnen 
doorstaan. Sedumdaken hebben dan ook geen bewateringssysteem nodig.  
 
Bewoners die graag een groen Sedumdak zouden ondersteund kunnen worden door het 
inzetten van de serviceteams/klussenteams. Zij kunnen advies geven of de draagconstructie 
van het dak sterk genoeg is en de opbouw van het groene dak. 
 
Doel:  Bewust maken van bewoners. Verder de kans op wateroverlast en hittestress 

verkleinen. 
 
Effect: Het dak dient als berging, waardoor het regenwater niet of later in het riool komt. Het 

blijft koeler en het is goed voor vogels en insecten. Verbetering en veraangenaming 
van het uitzicht. Het dak gaat ook langer mee en eventueel kan het ook gebruikt 
worden voor zonnepanelen. Die werken beter op een groen dak, dan op een 
bitumendak, doordat een groen dak koeler blijft.  

 

 
  



 

6) Gesloten verharding parkeerterreinen  

    vervangen door halfverharding 
 
 
Bij appartementencomplexen liggen vaak (relatief) grote parkeerterreinen. Deze zijn nodig 
om aan de parkeernorm te voldoen. De parkeerterreinen zijn uit efficiency-overweging bijna 
altijd geheel verhard aangelegd. Dat is lang niet altijd nodig. Veel hangt ook af van het 
gebruik. Vooral als een parkterrein maar een gedeelte van de dag gebruikt word, dan is een 
andere vorm van "bestrating" zeker mogelijk. Ook een combinatie is zeker mogelijk. Zo kan 
het meest gebruikte deel een gesloten verharding krijgen en minder intensief gebruikte delen 
een halfverharding. 
 
Doel:  Verminderen verhard oppervlak waardoor minder water afgevoerd hoeft te worden. 

En het verminderen van hittegevoelige terreinen.  
 
Effect: Minder warme oppervlakken waardoor binnen- en parkeerterreinen minder snel een 

hitte-eiland vormen. Tegelijk kan meer water in de grond zakken waardoor minder 
regenwater moet worden afgevoerd. (NB. Een grindbedekking werkt positief in het 
voorkomen van wateroverlast, maar niet in het verminderen van een hitte-plek)  

 

  
 


