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Onderwerp

Zoeterwoude-Rijndijk wordt
klimaatbestendig

Bijlagen

-

Resultaat project klimaatbestendig
Zoeterwoude-Rijndijk
Met het project Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk is onderzocht hoe de
gemeente, ondernemers en bewoners met praktische maatregelen
Zoeterwoude-Rijndijk klimaatbestendig kunnen maken. Het klimaat verandert
namelijk. Hogere temperaturen, nattere winters, heftigere buien en drogere
zomers zijn inmiddels realiteit. We zullen onze omgeving moeten gaan aanpassen
aan deze nieuwe situatie.
Gevolgen van klimaatverandering
Door het uitvoeren van een stresstest zijn de gevolgen van klimaatverandering
voor Zoeterwoude-Rijndijk in kaart gebracht. Deze gevolgen zijn terug te zien in de
klimaateffectatlas https://rijnland.klimaatatlas.net
Vervolgens hebben de gemeente Zoeterwoude, BIZ vereniging Grote Polder en
Groene Cirkels samen onderzocht hoe de bedrijventerreinen Grote Polder,
Barrepolder en Rijneke Boulevard en de woonkern Zoeterwoude-Rijndijk
klimaatbestendig gemaakt kunnen worden. Waar liggen de knelpunten en kansen?
Met klimaatbestendig wordt onder andere bedoeld; geen natte voeten bij een
hoosbui en niet te warm in de zomer. Klimaatbestendigheid draagt ook bij aan een
betere kwaliteit van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door meer groen en een
schonere lucht.
Rapport met resultaten
De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een rapport. Het rapport kunt u
lezen op www.zoeterwoude.nl/klimaatbestendig. Het rapport voorziet in een
aantal praktische maatregelen die getoetst zijn op hun effectiviteit. Met de
Klimaatschadeschatter is aangetoond dat de kosten niet hoger zijn dan de
opbrengsten. Vanwege deze positieve uitkomst is besloten dit onderzoeksproject
op te laten volgen door een uitvoeringsproject waarbij ondernemers, gemeente en
inwoners gezamenlijk de praktische maatregelen de komende jaren kunnen gaan
uitvoeren.

Presentatie resultaten
De resultaten voor de ondernemers zijn op 14 mei gepresenteerd tijdens een
conferentie georganiseerd door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Over
de maatregelen die inwoners kunnen nemen informeert de gemeente de komende
tijd via diverse media. Zie ook http://www.zoeterwoude.nl/klimaatbestendig
Wie werken mee in het project?
In dit project wordt samengewerkt met gemeente Zoeterwoude, ondernemersvereniging Grote Polder en Groene Cirkels. Groene Cirkels is een samenwerkingsverband tussen Hoogheemraadschap van Rijnland, Heineken, Wageningen
University & Research, Provincie Zuid-Holland en Naturalis Biodiversity Center.
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