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Bevindingen Onderzoeksrapport
Buro Regen & Water heeft het afgelopen half jaar onderzoek gedaan om inzichtelijk te krijgen wat de
oorzaak is van de verschillende soorten van wateroverlast en hittestress in Vogeldorp. Dit is gedaan
door alle beschikbare rapporten (waarvan er veel te vinden zijn op:
https://www.verenigdvogeldorp.nl/vogeldorp/ ) te combineren met onze expertise, die van de
gemeente en Waternet. Deze zijn gebundeld in “ Klimaatrapport: Analyse & oplossingen voor
Vogeldorp”. De belangrijkste dingen die hieruit meegenomen moeten worden zijn:
1. De ondergrond van Vogeldorp is op elk plekje anders maar over het algemeen slecht
doorlaatbaar. Dit komt omdat de gebieden onder de dorpen zijn opgehoogd met
baggerslib. Hierdoor kan het water slecht infiltreren.
2. De grondwaterstand in Vogeldorp is erg hoog en reageert sterk op neerslag. Dit houdt in dat
grondwater in sommige gevallen tot aan de funderingsplaten komt of zelfs tot aan het
maaiveld. Hierdoor is er niet veel ruimte voor regenwater in de ondergrond.
3. De funderingen van de woningen zijn kwetsbaar en gevoelig voor bodemdaling.
Bodemdaling in Vogeldorp wordt versneld wanneer de bodem droogvalt. Hierdoor kan
de grondwaterstand niet structureel laag worden gehouden.
4. Er is veel hoogteverschil in Vogeldorp waardoor sommige bewoners meer last van
regenwater ervaren dan anderen. Zo kan bij binnentuinen het water aan een kant ophopen
en ligt de tuin soms lager dan de weg.
5. Formeel gezien is de teelaardlaag in Vogeldorp nu maximaal licht tot matig
verontreinigd*. Toch geven enkele bewoners aan dat ze hier in de praktijk nog steeds
sterke verontreiniging aantreffen. Hierdoor kan grondverzet kostbaar zijn.
6. Vogeldorp heeft een monumentale status en is daarom een ‘beschermd stadsgezicht’.
Hierdoor zijn er een aantal beschermde waarden die behouden moeten worden.
Aanpassingen dienen daarom ook eerst met de VvE te worden doorgenomen om te
controleren of ze hieraan voldoen.
Verwerken van regenwater
Doordat de ondergrond slecht doorlaatbaar is en de grondwaterstand over het algemeen hoog is,
kan regenwater niet goed verwerkt worden. Het creëren van lokale buffers (zoals wadi’s, watertanks
regentonnen) is hiervoor gewoonlijk de meest voordehand liggende oplossing. Vanwege de hoge
uitvoeringskosten en de beperkt beschikbare ruimte om maatregelen aan te leggen op private grond,
is besloten dat dit geen doelmatige oplossing is.
Waar moet al dat water dan naartoe? In overleg met Waternet is besloten dat er in Vogeldorp, op de
probleemplekken, gemotiveerd mag worden afgeweken van de norm om regenwater op eigen
terrein te verwerken. Het mag dus, in overleg, worden afgevoerd naar de openbare ruimte. Dit kan
zowel bovengronds d.m.v. molgoten als ondergronds d.m.v. kolkjes. Hierbij moet wel rekening
worden gehouden met de capaciteit van het riool. Bij overbelasting is een bergbezinkbassin onder
het grasveld langs de Meeuwenlaan aan de westkant van Vogeldorp beschikbaar. Daarnaast kan de
waterpartij parallel aan de Vogelkade worden gebruikt indien noodzakelijk. Waternet voert nu een
modelberekening voor het riool uit om de effecten hiervan inzichtelijk te maken. Met Verkeer en
Openbare Ruimte (V&OR) van de gemeente Amsterdam, en Waternet samen wordt nu gekeken naar
hoe deze verbindingen kunnen worden gemaakt. Dit wordt gedaan aan de hand van
rondetafelgesprekken met alle partijen.

Zelf bijdragen aan een klimaatbestendig Vogeldorp
Er zijn een aantal manieren om Vogeldorp zelf een stukje klimaatbestendiger te maken. Dit kun je
doen op je eigen perceel, in de openbare ruimte, en in je eentje of samen met je medebewoners. Om
samen te bespreken en te delen welke ideeën mogelijk, of zelfs al uitgevoerd zijn, is de pagina
‘Klimaat-adaptief Vogeldorp’ opgezet (http://www.burorenw.nl/vogeldorp/). Hier kunnen ook
klachten of opmerkingen worden doorgegeven. Dit kan overigens ook via de officiële kanalen:
VvE-lid

Huurder van de Key

Bent u VvE-lid en wilt u
online een reparatieverzoek
doen? Log hier in met uw
TWINQ account.

Bent u huurder van de
Key en wilt u online
een reparatieverzoek
doen?

https://acbvvebeheer.twin
q.nl/

https://www.dekey.nl/
reparatieverzoek

Waternet
Ziet u wateroverlast op straat? Kijk dan
eerst of er werkzaamheden of storingen
zijn. Wateroverlast buiten uw huis kunt u
24 uur per dag doorgeven via de
klantenservice van Waternet.
https://www.waternet.nl/service-encontact/problemen-metwater/wateroverlast/

In de openbare ruimte kan ook veel. Dit moet dan wel worden doorgegeven aan de gemeente. In
veel gevallen is er dan van alles mogelijk. Dit kan verschillen van subsidies tot toestemming voor
eigen beheer. Met namen voor het vergroenen van de buurt zijn er veel subsidies beschikbaar.
Hieronder vind je een overzichtje:
Titel
Geveltuin aanvragen

Adopteer een boomtuintje

Adopteer een plantenbak

Samen groen in de buurt
beheren

Stadslandbouw

Subsidie groen

Omschrijving
Geveltuintjes fleuren straten en buurten op en geven de buurt een
eigen karakter. Iedereen in de buurt geniet mee van deze plantenen bloemenparadijsjes. Zorg ook voor meer groen in uw buurt en
vraag een geveltuin aan.
De grond rondom een boom, de boomspiegel, kunt u adopteren.
U kunt zelf een boomtuintje verzorgen of samen met iemand uit
de buurt.
De gemeente zet op verschillende plekken plantenbakken neer om
de buurt op te fleuren. U kunt zo'n plantenbak samen met een
buurtgenoot adopteren. Staan er in uw buurt nog geen
plantenbakken of wilt u er meer? Dan kunt u ook een nieuwe bak
aanvragen.
Als u het leuk vindt om met een groep buren een stuk groen in de
openbare ruimte in te richten en te verzorgen, dan kunt u een
aanvraag doen. Het kan gaan om een moestuin, heemtuin,
bloemenweide of een nieuw aan te leggen groenvak of
groenstrook.
Groente verbouwen op het dak, eten uit de buurtmoestuin,
kippen houden in een kantoorgebied of aardbeien kweken in
leegstaande gebouwen. Het is een wereldwijde trend in de grote
steden: stadslandbouw. De gemeente Amsterdam stimuleert en
ondersteunt bewoners en ondernemers die met stadslandbouw
aan de slag willen.
U of uw organisatie kan subsidie aanvragen voor het aanleggen
van een groen dak of een groene gevel, de aanplant van nieuwe
bomen of het beschermen van monumentale bomen of ander
waardevol groen.

*Uit een rapport van Ingenieursbureau Amsterdam (2016) is naar voren gekomen dat
binnentuin/carré 1, 2, 3, 7, 12 & 15 in het verleden volledig zijn afgegraven en vervangen om dit
te garanderen.
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Stukje vanuit de VvE: wat is de vve en wanneer moeten ze aangesproken worden?
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Planning
Wie zijn wij?
Wat is klimaat-adaptatie (en waarom is het belangrijk)?
Wat maakt Vogeldorp uniek?
Wat is het probleem?
Waarom is het nog niet opgelost?
Wat kunnen we/jullie samen doen?
Hoe doen we dat?
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Wat is klimaatadaptatie?
“ Het verminderen van de
kwetsbaarheid van de buurt in
relatie tot de gevolgen van
klimaatverandering. ”
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Stad

4

Er ontstaan hitte-eilanden omdat de stad warmte in de nacht niet kan
afgeven. De opwarming van de stad heeft negatieve effecten op het
welbevinden, concentratievermogen en de arbeidsproductiviteit.

Klimaat
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Onze winters worden gemiddeld natter en gedurende de zomermaanden
valt tijdens piekbuien extreem veel neerslag. Tegelijkertijd neemt het
aantal zomerse regendagen af, waardoor verdroging dreigt met invloed
op beplanting.

Wat maakt
Vogeldorp uniek?
Gebouwd als tijdelijke woningen bovenop slib
Woningen liggen op ongewapende funderingsplaten
Dorp heeft de status van ‘beschermd stadsgezicht’
De grondopbouw is zeer heterogeen
Infiltratie op het maaiveld bleek nagenoeg
onmogelijk
Grondwaterreeksen laten zien dat de
grondwaterstand in Vogeldorp erg hoog is en dat
deze sterk reageert op neerslag.
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Wat is het problem?
Horizontaal 1

1. De grondwaterstand komt in het natte seizoen bij de laagstgelegen plekken
boven het maaiveld te staan.

Verticaal 1

2. De plekken die t.o.v. hun directe omgeving het laagstgelegen zijn worden
een instroomgebied(je) waardoor het water zich op deze plekken ophoopt.

Verticaal 2

Verticaal 3
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Met wie?

Waarom is het nog niet opgelost?

V&OR
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Situatie:
In de zomer wordt het overdag te heet. Ook ’s
nachts is het te heet omdat de bebouwde
omgeving de warmte niet kan afgeven.

Oplossingen:
Meer vegetatie aanbrengen
Creëren van schaduwplekken door vegetatie
Zonwering aanbrengen
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Situatie:
Tuin ligt lager dan de aangrenzende straat
waardoor water van de straat afstroomt naar de
voortuin.

Situatie:
De wijk ondervindt te veel droogte in de zomer
en te veel regenwater in de natte seizoenen.

Oplossingen:

Oplossingen:

Minder verharding en meer groen

Kolk en drain aanleggen die overstort op
gemengde riool

Het plaatsen van ondergrondse
buffersystemen

Egaliseren van voortuin door aanbrengen
grond

De plaatsing van regentonnen in de tuinen
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Situatie:
De carrés krijgen te veel water te verwerken bij
een bui. Doordat de drainagesleuven niet
afwateren, verzamelt water van het hele gebied
zich op de laagste punten. Hier ontstaat
overlast.

Oplossingen:
Minder verharding en meer groen
Het plaatsen van ondergrondse
buffersystemen
De plaatsing van regentonnen in de tuinen
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Meldingen doorgeven

Wat kunt u op de website?
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Meldingen doorgeven

28
personen

23

24
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Discussiebord

25
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Kom in actie

27

Nieuws

28

Delen met buurtgenoten

Samengevat
NIEUWS/UPDATES

DISCUSSIEBORD

MELDINGEN
Wat missen we?

DELEN MET
BUURTGENOTEN

29

KOM IN ACTIE

30
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Regenton actie!

Regenton actie!

Geïnteresseerd?
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Regenton actie!
1

Ga naar burorenw.nl/vogeldorp

2

Klik op discussiebord

3

Klik op de discussie: “ik wil een regenton”

4

Laat hier je adres achter

Burorenw.nl/vogeldorp

Dan zorgen wij dat er een regenton komt!

33

34
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Wat hebben we gaan?

Wat hebben we gaan?
“ Het verminderen van de
kwetsbaarheid van de buurt in relatie
tot de gevolgen van
klimaatverandering. ”

Doel:

Klimaat adaptief
vogeldorp

“ Het verminderen van de
kwetsbaarheid van de buurt in relatie
tot de gevolgen van
klimaatverandering. ”

Doel:

Klimaat adaptief
vogeldorp

Water opvangen in het gebied
Wateroverlast

Hitte afstoten in het gebied

Hitteoverlast

7

Wateroverlast

Hitteoverlast
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Wat hebben we gaan?

Doel:

Wat hebben we gaan?

Klimaat adaptief
vogeldorp

Water opvangen in het gebied
Wateroverlast

Veldwerk

•
•
•
•

Wateroverlast
verminderen

Overschot aan water weg uit het gebied
Niet klimaat adaptief

Probleem

Doel:

Wateroverlast

Probleem

•
•
•
•

Hoge waterstand
Wegzakken ondergrond bij lage waterstand
Water infiltreert niet goed in de grond
Grond heeft een hoog relief, waardoor water
vaak een kant op stroomt en plassen vormt

•
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Waar gaat dit water heen?
Mag dit zomaar weg?
De grond is vervuild dus ook het water
Komen hierdoor andere gebieden in de
problemen?
Hoe gaan we dit water afvoeren?

Belanghebbende
Organisaties
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Wat hebben we gaan?

Doel:

Wat hebben we gaan?

Wateroverlast
verminderen

Data verzamelen

Overschot aan water weg uit het gebied
Wateroverlast

Probleem

•
•
•
•
•

Waar gaat dit water heen?
Mag dit zomaar weg?
De grond is vervuild dus ook het water
Komen hierdoor andere gebieden in de
problemen?
Hoe gaan we dit water afvoeren?

Doel:

Wateroverlast
verminderen

Belanghebbende
Organisaties

Onderbouwen waarom
dit de oplossing is

Data verzamelen

•
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Waar gaat dit water heen?
Mag dit zomaar weg?
De grond is vervuild dus ook het water
Komen hierdoor andere gebieden in de
problemen?
Hoe gaan we dit water afvoeren?

Belanghebbende
Organisaties
Website

Langs de deur

Onderbouwen waarom
dit de oplossing is
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Waar gaat dit water heen?
Mag dit zomaar weg?
De grond is vervuild dus ook het water
Komen hierdoor andere gebieden in de
problemen?
Hoe gaan we dit water afvoeren?

Wateroverlast

Belanghebbende
Organisaties
Doel:

Gemotiveerd
afwijken?

Probleem
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Onderbouwen waarom
dit de oplossing is

Gemotiveerd
afwijken?
Hitteoverlast

Website

Wateroverlast
verminderen

Langs de deur

Kom zelf in actie

Onderzoek
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Wat kunnen we wel doen?

Informatie verkregen vanuit de website

1
2
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34
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Zonwering
Zonwering
Hoge
Tegels
vegetatie
Halfverharding
Buffersysteem
Vergroenen
Molgoten
Regenton
eruit
aan
aan
Kolk
de
de
groen
aanbrengen
binnenkant
buitenkant
erin
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Informatie verkregen vanuit de website

Website blijft online
Waarom?
•
•
•
•
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Nieuws / Updates blijven plaatsen
Meldingen maken bij water- hitteoverlast
Discussie mogelijkheid open houden
Stappenplan om zelf actie te ondernemen
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Kolk

Kolk en drain aanleggen die overstort op
gemengde riool. Dit kan in samenwerking
met Waternet en betreft een kleine
aansluiting. Tijdens een hevige bij stoomt het
water de kolk in. Hierbij is het belangrijk om de
put op de laagste plek te plaatsen zodat het
water direct naar de put toe stroomt. Een kolk
aanleggen kan zelf maar we raden aan om dit
in overleg te doen. Wil je hier meer van weten
dan kan je een kijkje nemen op
burorenw.nl/vogeldorp. Laat op de website een
bericht achter of neem contact op met de VvE.
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De plaatsing van regentonnen in de tuinen
van bewoners heeft collectief een grote impact
op de klimaatbestendigheid van Vogeldorp.
Naast het vertraagd afvoeren is het zo ook
mogelijk om het regenwater in droge periodes
in te zetten als sproeiwater. Niet elke bewoner
heeft een eigen regenpijp, het is echter
mogelijk om meerdere regentonnen op een
regenpijp aan te sluiten zodat toch iedereen
een regenton kan krijgen. Voorkeur vanuit
bewoners wordt uitgesproken voor ‘klassieke,
houten regentonnen’ die bij het aangezicht
van Vogeldorp passen.

Hoge vegetatie

Plaatsen van hogere vegetatie om
schaduwplekken te creëren. Dit houdt
inkomende straling al tegen voordat het bij de
straat of woningen komt. Hierbij moet wel het
aangezicht van de wijk behouden blijven.
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Vergroenen

Aanbrengen van planten. Dit heeft een
dubbele werking. Aan de ene kant zorgen de
planten voor verkoeling tijdens de warme
periode. Aan de andere kant zorgen de
planten voor een betere infiltratie van het
water tijdens een natte periode. Hierdoor is
het vergroenen van de wijk zowel in de droge
als natte periode een goede oplossing. Dit kan
vrij gemakkelijk zelf door het planten van
struiken, bloemen en kleine bomen.
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Half verharding

Minder verharding en meer groen zorgt ervoor
dat er ‘vertraagd wordt afgevoerd’ wanneer er
regen valt, waardoor het riool niet direct wordt
belast. Wortels van beplanting zorgen voor een
beter doorlaatbare bodem en de
aanwezigheid van (micro-)organismen zorgen
ervoor dat de bodem het water beter vast kan
houden gedurende het droge seizoen.

Regenton
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Zonwering buiten

9

Zonwering aanbrengen. De splitsingsakte
geeft eisen waaraan zonneschermen moeten
voldoen. Voor de werking van de zonwering;
zie zonwering binnen.
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Zonwering binnen

Op warme dagen staat de zon vaak een hele
dag op de ramen. De kortgolvige straling gaat
door het raam heen en wordt in het huis
weerkaatst tot langgolvige straling. Dit zorgt
voor warmte die ontstaat in het huis. Wanneer
de kortgolvige zonnestralen niet het huis
binnen komen kunnen deze stralen ook niet
voor warmte zorgen in het huis. Een
zonwering die direct achter het raam
geplaatst wordt kan deze opwarming
voorkomen.
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Mol goten

Een molgoot is een gootconstructie. Het doel
is om water af te voeren naar bijvoorbeeld een
straatkolk. De molgoten kunnen eenvoudig op
eigen terrein worden geplaatst.

Buffersysteem

Het plaatsen van ondergrondse
buffersystemen. Deze mogen niet in contact
staan met de funderingsplaat. Dit is de meest
rigoureuze vorm van buffering. Tijdens een
regenbui vangt het buffersysteem overtollig
water snel op. Hierdoor is de kans op het
vormen van plassen klein. Een buffersysteem
komt overeen met een regenton.
Geïnteresseerd in een buffersysteem? Plaats
dan een bericht op burorenw.nl/vogeldorp.
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Tegels eruit, groen erin

Minder tegels in Vogeldorp heeft veel
voordelen. Als regenwater op beplante grond
valt in plaats van op tegels, gaat het direct de
grond in en hoeft het niet via het riool
afgevoerd te worden. Dit helpt wateroverlast te
beperken bij extreme regenbuien.

Ga voor meer informatie naar de website www.burorenw.nl/vogeldorp

