
KlimaatKansenKaart

Wat is dat en Wat Kan iK ermee?
▪ De klimaatkansenkaart is een 

interactieve, topografische kaart die 

helpt de juiste maatregelen te nemen 

met als doel de openbare ruimte 

klimaatbestendig te maken. 

▪ Je hebt met deze kaart tot op de 

vierkante meter nauwkeurig alle 

klimaatkansen in beeld. 

▪ De kansen zijn weergegeven in drie 

afzonderlijke kaartlagen: omvormen, 

toevoegen van elementen of aanpassen 

van beheer. 

▪ Ook worden kansen voor de 

biodiversiteit in kaart gebracht. 

▪ Per kans en maatregel zijn de kosten 

voor de uitvoering en het onderhoud 

weergegeven. 

▪ De klimaatkansenkaart is een praktische 

en toegankelijke tool; de kaart wordt 

geïntegreerd in het kaartensysteem 

waar je al mee werkt.

VerzilVer KlimaatKansen in 
de openbare ruimte

De leefbaarheid van onze steden en 

dorpen staat onder druk door hittestress, 

wateroverlast en verdroging. Gelukkig 

kunnen we hier veel aan doen en leveren 

de maatregelen niet alleen oplossingen 

voor warmte en water, maar ook voor 

een biodiverse, gezonde leefomgeving.



KlimaatKansen 
op de Kaart

Straten, stoepen, pleinen, gazons en 

parkeerplaatsen: op een warme dag zijn 

dit de plekken waar je niet wilt zijn. En met 

hevige regenval kan hier wateroverlast 

ontstaan. De klimaatkansenkaart brengt 

deze locaties in beeld zodat je ziet waar de 

grootste winst te behalen valt. 

potentie op WijKniVeau
Op basis van beschikbare klimaatdata 

brengen we op de klimaatkansenkaart 

grote knelpunten in beeld. Deze knelpunten 

toetsen we aan lokale kennis en bekende 

problematieken. We geven de knelpunten 

op wijkniveau weer in een overkoepelende 

potentiekaart. Deze kaart vormt de basis 

en het zoekbeeld voor verdere detaillering.

KansrijKheid
Met de potentiekaart als uitgangpunt 

maken we een verdiepingsslag wat 

betreft vergroening, kwaliteitsverhoging 

van bestaand groen, waterberging en 

ontharding. We kijken uitgebreid naar de 

kansrijkheid van specifieke omvormingen.

Wat Kost het?
Per kans berekenen we de exacte kosten. 

Ook die staan op de kaart weergegeven. 

Desgewenst geven we ook aan welke 

natuurkansen er zijn om de biodiversiteit 

te vergroten. Van keuzestress is geen 

sprake dankzij de prioritering die wij 

aanbrengen. Klimaatadaptatie wordt 

zo behapbaar: stap voor stap naar een 

toekomstbestendige leefomgeving.
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leGenda

Schaduwmaatregelen 
van toepassing

Afkoppelmaatregelen van 
toepassing

Infiltratiemaatregelen 
van toepassing

Afvoermaatregelen van 
toepassing

Verhardingsmaatregelen 
niet van toepassing


