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1. Belang van natuur in de stad: ecosysteem benadering

2. Uitdagingen in de Esch

3. Maatregelen voor natuur en klimaat

4. De Esch als ecosysteem
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Trek naar de stad



Trek naar de stad
Belang van natuur in de stad

Bron: Nepron Thuis in de toekomst



De Omgevingswet
“… in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving”



Wat maakt een stad gezond?



Waarden van de natuur

Ecosysteem

Ecosysteemdiensten

Natuurlijk systeem, dat bestaat uit organismen 

en hun abiotische omgeving, de wisselwerking 

tussen beiden, binnen een afgebakende 

eenheid.

Baten die de natuur de mens levert - in de 

ruimste zin van het woord (van der Heide, Heijman & Schaminee, 2015)



Waarden van de natuur



Waarden van de natuur



Gezond stadsecosysteem

✓ Groene stad heeft veel te bieden voor inwoners: Bomen en planten
zorgen voor verkoeling tijdens warme zomers.

✓ Een groene stad is ook beter toegerust om mee te bewegen op 
veranderingen in het klimaat, zoals uitschieters in temperaturen en 
neerslag.

✓ Uit onderzoek blijkt dat een groene stad een positieve bijdrage 
levert aan het welzijn van mensen. Contact met de natuur zorgt niet 
alleen voor een groter geluksgevoel, maar het vermindert ook 
stress.

✓ Een hoge biodiversiteit zorgt ervoor dat lastige soorten minder kans 
krijgen en er genoeg natuurlijke vijanden zijn om plaagsoorten in 
toom te houden



Voorbeeld: Nieuwe groenkernen

▪ De eerste Rotterdamse stadsoase uitgewerkt

▪ Niet zomaar een groene plek, maar een die geoptimaliseerd is
voor verkoeling tijdens warmere zomers en een maximale
bijdrage levert aan de lokale biodiversiteit

Rotterdamse dromers in samenwerking met Movares



Wat zien wij in De Esch?
NU: Minder dan 40 procent verharding in de wijk

Bron: Klimaateffectatlas



Wat zien wij in De Esch?
Toekomst: 50.000 woningen in Rotterdam voor 2040

Bron: Klimaateffectatlas

Verdichting van de wijk



De Esch als systeem van functies



De Esch als systeem van functies



Wateroverlast

Bron: Klimaateffectatlas



Hittestress: Rotterdam
Gevoelstemperatuur = Luchttemperatuur + zonnestraling + windsnelheid + luchtvochtigheid

Bron: Klimaateffectatlas
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Hittestress
Knelpunten: gevoelstemperatuur mogelijk tot wel 45 graden

Bron: Klimaateffectatlas



Hittestress
Het effect van vergroening: bomen verkoelen

Bron: Klimaateffectatlas



Klimaatrisico’s in de Esch



Klimaatrisico’s in de Esch



Schaalniveau’s van vergroening + klimaatbestendige 
maatregelen

Parkeerplekken

Gebouwen

Huizen

Daken

Straat 

Pleinen 



Neem vergroening als uitgangspunt



Neem vergroening als uitgangspunt
straatniveau



Straatniveau
Slim ruimtegebruik in de openbare ruimte



Straatniveau
Slim ruimtegebruik in de openbare ruimte



Privaat terrein (tuinen, huizen, bedrijventerreinen)
Ruimte voor vergroening tuinen / regentonnen



Gebouwniveau
Slimme maatregelen op gebouwniveau vergen minimaal ruimtegebruik



Gebouwniveau: verscheidenheid aan groene daken
Verdichting  ≠ perse minder ruimte 



Gebouwniveau: Natuurinclusief bouwen

● Bouwen op een manier dat de 
natuur er baat bij heeft

● Voor een gezondere
leefomgeving

● Voor betere klimaatbuffers

● Voor meer biodiversiteit

Verdichting  ≠ perse minder biodiversiteit 

Bron: Bouwnatuurinclusief



Verbindend groen

▪ Geen hoge
natuurwaarde
door huidig
maaibeleid

Huidige 
trambaan

• Ecologisch beheerde
bermen en slimme
keuzes op plekken
waar dit echt niet
mogelijk is

Oplossing
• Potentieel

hoogwaardige
verbindingszone
door de stad

Toekomstige 
trambaan



Klimaatadaptief innoveren: de Rainroad
Op plekken waar geen ruimte is 



Hoe houden wij de gezondheid van de Esch in stand?
Afsluiting

Terug naar de Esch als ecosysteem 

Veelvoud aan maatregelen

Klimaat, natuur en de mens zijn verbindend

De Esch als ecosysteem: welke rol is weggelegd voor bewoners?


