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Zwaardere buien        -> water te veel
Periodes van droogte -> water tekort

Bierstraat en Veentunnel, aug 2010



Vroeger alleen oplossen met buizen

Gemengd
+ Volksgezondheid
+ Snelle afvoer

- Schoon water 
zuiveren

- Snelle afvoer



Met 2 buizen gescheiden afvoeren

Gescheiden + Volksgezondheid
+ Snelle afvoer
+ Schoon water

niet zuiveren
- Snelle afvoer



Niet alleen water afvoeren…..

-Volle rivieren
-Droge bodem



Maar ook water 
vasthouden in de bodem 



WOLK-kaart – Quick Win

Raalterweg
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WOLK-Maatregelen en golftegel

Raalterweg
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Ceintuurbaan                     Brinkgreverweg

Voorbeelden



Regenwater infiltreren ondergronds



Hanzeweg
boombunker en afkoppelen met IT-riool



Wateroverlast 3 tunnels/viaducten 
aanpakken: Veenweg, 
Brinkgreverweg, Stationsstraat



Nieuwe  stadhuis
(hergebruik RWA en diepteinfiltratie)
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Via waterdoorlatende verharding

Deltaplein en Lamme van Dieseplein



Water infiltreren via wadi’s



Pilot Prins Bernhardstraat
- klimaatbestendige straat
- onderzoek varianten afwatering
- met waterschap, provincie, Tauw
en aannemer NTP



Bewoners erbij betrekken
 Infiltratie 10 mm op eigen terrein
 Afkoppelsubsidie gemeente € 8,- per m2
 Regenwaterambassadeurs
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Afkoppelen in buurten
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 Vogelslag



Afkoppelen in buurten
 Vb De Worp 
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Landelijk kaders/ontwikkelingen
 2014 Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
 2020 klimaatbeleid (incl. hitte, droogte)
 2050 klimaatbestendig ingericht.

 2014 Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie 
(ondertekend door Deventer)

 2016 Nationaal klimaatadaptatiestrategie
 2018 Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
 2018 Bestuursakkoord klimaatadaptatie
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Lokale stappen

 2014 GRP 2015 - 2020
 2018  Basisrioleringsplan - water
 2017-2021 – Omgevingsvisie-/plan
 2019 – Ontwikkelen ambitie met stad/dorpen
 2020 - klimaatadaptatieplan.
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Deventer klimaat actieve stad

Ambitiebepaling 
klimaatadaptatieplan

- neerslag
- waterveiligheid
- hitte
- droogte



Buurtaanpak 
verbinden met 
energietransitie

• Warmtenet
• MJOP
• Waterbergende straat
• Daken afkoppelen
• Vergroenen tuinen
• Hittebestendig bouwen

Planvorming



De Deventer aanpak 
Wolk Kaart Hitteattentiekaart
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