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Waterland, Wormerland en Zaanstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

De samenwerkingsregio Zaanstreek-Waterland heeft de kwetsbaarheden in beeld gebracht met 

behulp van o.a. de klimaateffectkaarten uit de volgende online klimaatatlassen 

hhnk.klimaatatlas.net, mra.klimaatatlas.net en noord-holland.klimaatatlas.net. 

In januari 2019 vond een eerste gezamenlijke verkenning van de klimaateffecten op de regio plaats 

in een werkatelier.  De basis hiervoor waren de klimaateffectkaarten in hhnk.klimaatatlas.net. 

Aanwezig waren de acht gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, 

Waterland, Wormerland en Zaanstad en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de 

provincie Noord-Holland, de MRA en de Veiligheidsregio.  

In het najaar van 2019 is een basisscan van de klimaateffecten voor hitte, droogte, wateroverlast en 

overstromingen per gemeente uitgevoerd in een gesprek met experts van de gemeente en van het 

hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De resulterende factsheets zijn bijgevoegd. 

Op 27 januari 2020 vond een klimaatatelier plaats waarin de klimaateffecten samen met 

stakeholders uit het gebied de kwetsbaarheden zijn geïnventariseerd. Deze zijn uitgewerkt in de 

eerste hoofdstukken uit het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie Zaanstreek-Waterland 2021-2024 die 

op dit moment, juni 2020, geschreven wordt. Deze hoofdstukken zijn bijgevoegd.  

Noot: Dit document bevat een bundeling van de in beeld gebrachte klimaatkwetsbaarden van de 

regio Zaanstreek-Waterland, en dient als rapportage van de stresstesten van de regio. De 

afzonderlijke stukken waren niet vanuit dit doel opgesteld. 

https://hhnk.klimaatatlas.net/
https://mra.klimaatatlas.net/
https://noord-holland.klimaatatlas.net/
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Dit is Zaanstreek-Waterland 

 

… een unieke regio met een afwisselend landschap en een rijke historie en cultuur. Een regio met een 

puur Hollands karakter, met molens, kaasmarkten en vissersbootjes.  Met water, weiland en koeien. 

Heerlijk om in te fietsen en te wandelen. Toeristische trekpleisters als de Zaanse Schans, Werelderfgoed 

de Beemster, Edam, Volendam en Marken trekken jaarlijks miljoenen bezoekers.  
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Deze waardevolle en veelzijdige regio staat nu onder druk door een veranderend klimaat. Hevige 

neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en zeespiegelstijging vragen om het bundelen van krachten 

en een gezamenlijke regionale aanpak. De aanpak voor klimaatadaptatie: het proces waarmee de regio 

de kwetsbaarheid voor klimaatverandering vermindert en kan profiteren van de kansen die een 

veranderend klimaat biedt. Dat kan bijvoorbeeld in gezamenlijke afspraken om klimaatbestendig te 

bouwen. En in het benutten van de kansen van een langer toeristenseizoen door lang aangenaam weer. 

 

Voor u ligt het Uitvoeringsplan klimaatadaptatie Zaanstreek-Waterland. Een plan waarin we koers 

kiezen hoe we in Zaanstreek-Waterland anticiperen op een veranderend klimaat. Een plan dat in nauwe 

samenwerking tot stand is gekomen van de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Beemster, Purmerend, 

Edam, Volendam, Waterland, Landsmeer, Oostzaan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

en provincie Noord-Holland. Daarnaast hebben vele partijen hun inbreng geleverd tijdens de regionale 

klimaatdialogen van 28 januari 2020. Vanuit deze samenwerkende partijen is dit plan geschreven (in de 

‘we’-vorm).   
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Het plan begint met een beschrijving van de regio Hollandser dan Hollands, de verwachte 

klimaatverandering in Nederland Wat is klimaatverandering en vervolgens De effecten in onze regio.  
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Hollandser dan Hollands 

 

Terug in de tijd 
We beschrijven de geschiedenis van Zaanstreek-Waterland. Deze stap terug in de tijd geeft ons 

waardevolle informatie. Het ontstaan van het  landschap verklaart namelijk voor een deel de huidige 

kwetsbaarheid bij klimaatverandering.  

Ooit was Zaanstreek-Waterland een drassig veengebied dat regelmatig overstroomde vanuit zee. De 

zompige veengrond was minder geschikt om op te bouwen; daarom ontstonden de eerste 

nederzettingen op de kleiige en zandige afzettingen langs de Zaan (Zaanstad), de Where (Purmerend) en 

de strandwallen van de Zuiderzee (Edam en Volendam). Deze oude kernen lagen hoog en droog (boven 

de zeespiegel), een logische keuze dus.  

Ondernemingszin 
Zaankanters en Waterlanders  hebben met hard werken hun leven opgebouwd, in een omgeving die 

niks cadeau gaf. In de Zaanstreek werkten mensen in fabrieken, oorspronkelijk door molens 

aangedreven. Zo ontstond de oudste industrie van Nederland, met merken als Lassie en Verkade. Edam, 

Volendam en Marken leefden van de visserij. Purmerend groeide uit van klein vissersdorp tot een 

belangrijk handelscentrum in de regio voor goederen uit de akkerbouw-, tuinbouw- en veeteelt. 

Waterlanders werkten hard om het land droog te malen en vruchtbaar te maken voor de landbouw. 

De invloed van de zee resulteerde in verschillende grote binnenmeren, waaronder Beemster, De Purmer 

en De Wormer. Vanaf begin 17e eeuw begonnen rijke Amsterdamse kooplieden en stadsbestuurders 

met het droogleggen van de meren. De meren legden vruchtbare landbouwgrond bloot, en bracht meer 

voorspoed in de regio. Het meer De Beemster was de eerste  (1607), gevolgd door De Purmer (1618) en 

De Wormer (1626). Met het droogleggen van deze meren kwam de oude kleiige zeebodem bloot te 

liggen.  Op de Stiboka Bodemkaart (BOFEK, 2012) zijn de drie droogmakerijen met lichte klei (lichtgroen) 

duidelijk terug te vinden tussen de overwegend diepe veengronden (paars en blauw).  
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De polders liggen zo’n twee meter dieper dan het omringende land. Het droogmalen van het enorme 

binnenmeer de Beemster was zo’n staaltje vakmanschap dat mede hierdoor de polder in 1999 op de 

UNESCO Werelderfgoedlijst is komen te staan. Andere redenen waren het unieke creatieve ontwerp en 

de grote sprong voorwaarts die dit project opleverde voor de sociale en economische ontwikkeling. 

Bron 

 

1 -  “Toezicht door dhr. Leeghwater op de bouw van watermolens in de Beemster” 

Altijd de dreiging van het water 
De Zaanstreek-Waterlanders bouwden hun bestaan op in een door water bedreigd land. Hun 

ondernemingszin bracht hun voorspoed, maar zo nu en dan betaalden zij de prijs met flinke 

overstromingen vanuit de Zuiderzee. Elke overstroming kostte goederen, vee en soms ook 

mensenlevens. En telkens bouwden de inwoners hun bestaan weer op. De laatste en zeer hevige 

https://www.beemster.net/sites/default/files/20120905%20managementplan%20werelderfgoed%20De%20Beemster%5b1%5d.pdf
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watersnoodramp in 1916 (zie kader) vormde de aanleiding voor het uiteindelijk afsluiten van de 

Zuiderzee.  

Vernuftig watersysteem 
De droogmakerijen (de oorspronkelijke meren) liggen zo’n vier meter onder NAP. Maar ook de 

veengronden zijn door de jaren heen gedaald door menselijk handelen, zoals de ontwatering voor de 

landbouw. De meeste veengronden zijn inmiddels gezakt tot zo’n 1,5 meter onder NAP; ook hier zijn 

dijken nodig om het land te beschermen tegen overstroming. Het betekent dat zowel droogmakerijen 

als veengronden kunstmatig droog gehouden worden met gemalen. Via een systeem van 

boezemvaarten en de Zaan wordt het water afgevoerd naar het Markermeer en het Noordzeekanaal.  

Kwetsbare polders 
En nu zijn we bij het huidige Zaanstreek-Waterland. Waar men met hard werken en ondernemingszin 

steden en dorpen heeft laten groeien en bloeien. Waar men het wassende water onder controle lijkt te 

hebben met ingenieuze systemen. En waar de bodem blijft dalen… Een nieuwe onzekere factor is een 

veranderend klimaat met meer hevige buien, langdurige droogte, extreme hitte en zeespiegelstijging.  

Zeespiegelstijging in combinatie met bodemdaling kan het risico op overstroming door een kadebreuk 

vergroten. Hevige neerslag die valt kan niet meteen weggepompt worden.  In de versteende gebieden 

zoals in Zaanstad, Purmerend, Edam en Volendam blijft regenwater tijdelijk op straat staan. Op een hete 

dag warmen die stenen juist extra op; de stad is onaangenaam heet. Langdurige droogte leidt tot extra 

bodemdaling en verziltend grond- en oppervlaktewater.  

Dit landschap, Hollandser dan Hollands, is opnieuw kwetsbaar geworden door het veranderende 

klimaat. Tijd dus om de blik op de toekomst de richten, tijd voor een plan voor klimaatadaptatie. Maar 

eerst: wat houdt dat veranderende klimaat eigenlijk in? 
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Wat is klimaatverandering? 

Van alle tijden 
Klimaatverandering is van alle tijden.  De aarde kent een rijke historie aan natuurlijke gebeurtenissen die 

zorgden voor klimaatverandering. Denk aan de kanteling van de aarde, de mate van zonactiviteit, 

vulkaanuitbarstingen, meteoriet inslagen en de verschuiving van continenten. Deze gebeurtenissen 

vormden soms het startpunt van zeer koude of juist zeer warme periodenop de gehele aarde (lees 

meer). 

Maar voor het eerst in de geschiedenis van de aarde speelt de mens een rol in de klimaatverandering. 

Industrie, grootschalige landbouw en veeteelt, verbrandingsmotoren,  ontbossing en verstedelijking 

hebben invloed op ons klimaat. Sinds de industriële revolutie worden enorme hoeveelheden van de 

broeikasgassen kooldioxide en methaan uitgestoten en deze stapelen zich op in de atmosfeer. Andere 

belangrijke broeikasgassen zijn distikstofoxide (lachgas), ozon, waterdamp en gehalogeneerde 

koolwaterstoffen. 

De klimaatverandering van vandaag de dag is een optelsom van natuurlijke en menselijke factoren. Aan 

natuurlijke factoren kunnen we niets doen: we kunnen geen kurk in een vulkaan stoppen of de 

thermostaat van de zon wat lager zetten.  Hoe veel te meer hebben we invloed op ons eigen handelen!   

Broeikaseffect ook natuurlijk fenomeen 
Om het effect van ons handelen goed te begrijpen lichten we het broeikaseffect nader toe. Dit is het 

effect dat bepaalde gassen in de atmosfeer, de “broeikasgassen”, hebben op de opwarming van de 

aarde. Broeikasgassen hebben namelijk de eigenschap om warmtestraling te absorberen. Van nature 

bevat de atmosfeer broeikasgassen en deze vervullen een belangrijke rol voor het leven op 

aarde. Voorbeelden van deze gassen zijn waterdamp, koolstofdioxide, methaan, stikstofdioxide (lachgas) 

en ozon. 

 

De zon produceert energie, onder andere in de vorm van warmte. De inkomende zonnestralen worden 

beïnvloed door wolken, stofdeeltjes en broeikasgassen in de atmosfeer, die ongeveer 30 procent van de 

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/klimaatverandering
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/klimaatverandering
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inkomende zonnestralen direct terugkaatsen het heelal in. De overige zonnestralen worden deels door 

broeikasgassen geabsorbeerd en het andere deel wordt opgenomen door het aardoppervlak. Hierdoor 

warmt de atmosfeer en het aardoppervlak op. Het natuurlijke broeikaseffect zorgt ervoor dat de 

temperatuur aan het aardoppervlak ongeveer 33 °C hoger (+15 °C ipv -18 °C) is dan wat het zou zijn in 

de afwezigheid van broeikasgassen (lees meer). 

De natuurlijke aanwezigheid van broeikasgassen is goed voor het leven op aarde en de vorming van 

complexe levensvormen, alleen moet er niet teveel van aanwezig zijn. 

Door toedoen van de mens komt meer waterdamp, koolstofdioxide, methaan en stikstofdioxide in de 

atmosfeer. Wanneer meer broeikasgassen zich opstapelen in de atmosfeer wordt ook meer warmte vast 

gehouden. Meer warmte in de atmosfeer heeft extremer weer tot gevolg; de energie balans is 

verstoord!  

 Een recent voorbeeld van extreem weer in de regio was de zogenaamde ‘shelfcloud’ die 19 juni 2019 

over de regio Zaanstreek Waterland heen trok. Dit grillige schouwspel bracht heftig onweer en veel 

neerslag in korte tijd. 

 

2 - Een shelfcloud boven Purmerend, 19 juni 2019. © W.W. Sluis 

Stijgende temperatuur in Nederland 
De jaargemiddelde temperatuur van Nederland is sinds 1906 met 1,9 °C toegenomen. De opwarming 

sinds 1950 in Nederland is bij benadering twee keer zo groot als de mondiale opwarming (Oldenborgh et 

al. 2009). Tot nu toe werd verwacht dat de opwarming in Nederland ongeveer even snel zou verlopen 

als de stijging van de wereldgemiddelde temperatuur. Nederland ligt immers op middelbare breedte en 

het klimaat staat onder invloed van zowel land als zee massa’s. 

De snellere opwarming wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt doordat landmassa’s meer opwarmen 

dan de oceanen. Verder heeft Nederland, net als andere delen van West Europa, sinds 1950 te maken 

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0163-inleiding-tot-broeikaseffect
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met meer (zuid)westenwind in de late winter en het vroege voorjaar, minder bewolking, stijgende 

temperaturen van het Noordzeewater en een toename in zonnestraling (minder fijnstof en dus schonere 

lucht) in het voorjaar en de zomer. 

Op 25 juli 2019 sneuvelde het nationale hitterecord na 75 jaar. Er werd een temperatuur van maar liefst 

40.7 °C gemeten bij het KNMI weerstation Gilze Rijen. In de regio werden temperaturen van boven de 

36 °C gemeten (lees meer). 

 

Stormen 
Traditioneel duurt het stormseizoen in Nederland van 1 oktober tot 15 april; dit begint echter te 

verschuiven. Een mogelijk verschijnsel is dat restanten van tropische orkanen West-Europa gaan 

bereiken, zoals het restant van de orkaan Lorenzo die in September 2019 richting Europa bewoog of de 

orkaan Ophelia in 2017. 

De laatste jaren ontstaan orkanen relatief vaak in het oosten van de tropische Atlantische oceaan, en 

minder vaak in het Caribisch gebied. Veel oostelijke orkanen bewegen noordwaarts en buigen dan af 

richting West Europa. De kans op het ontstaan van oostelijke orkanen neemt toe door de wereldwijde 

opwarming, en daarmee de kans dat restanten van orkanen West Europa bereiken. In Nederland kan 

het stormseizoen daardoor eerder beginnen en kan de hevigheid van stormen toenemen. 

 

3 - Orkaan Ophelia in 2017, (bron: Windy) 

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/temperatuur-door-historische-grens-van-40-c
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Klimaatscenario's 
De KNMI’14-klimaatscenario’s vertalen de onderzoeksresultaten voor het wereldwijde klimaat uit het 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) naar Nederland. De KNMI’14-scenario’s beschrijven 

samen de hoekpunten waarbinnen de klimaatverandering in Nederland zich, volgens de nieuwste 

inzichten, waarschijnlijk zal voltrekken. Ze geven de veranderingen rond 2050 en 2085 weer ten opzichte 

van het klimaat in de periode 1981-2010. 

De vier KNMI’14 scenario’s verschillen in de mater waarin de wereldwijde temperatuur stijgt 

(‘Gematigd’ en ‘Warm”) en de mogelijke verandering van het luchtstromingspatroon (‘Lage waarde’, 

‘Hoge waarde’). 

Alleen als we er wereldwijd in slagen de uitstoot van broeikasgassen drastische te verminderen krijgen 

we te maken met de gematigde klimaateffecten. Slagen we er niet in, dan stijgt de temperatuur nog 

meer en zullen de extremen alleen maar groter worden. 

 

De effecten in onze regio 

Landschap is bepalend 
Zoals we zagen onder Hollandser dan Hollands bepalen de huidige kenmerken van het landschap van 

Zaanstreek-Waterland de mate waarin we overlast ondervinden bij extremer weer. Bodem, 

hoogteligging, watersysteem en landgebruik zijn cruciaal. We beschrijven nu vanuit uitgevoerde klimaat-

stresstesten wat de effecten bij hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en overstroming 

kunnen zijn voor Zaanstreek-Waterland. We gaan hierbij uit van scenario’s van het KNMI voor het 

toekomstig klimaat in 2050. We maken echter nog geen keuze in het gewenste adaptatieniveau (mate 

van aanpassen aan de klimaatverandering). 
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4 - Hoogte volgens het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN3) 

Bron: HHNK-klimaatatlas 

Korte hevige buien 
Goed om te weten 

Als het kort en hevig regent, is het fysiek onmogelijk álle regen meteen in de riolering of de watergangen 

te krijgen. De inrichting van de buitenruimte is bepalend waar het water blijft staan. De laagste plekken 

lopen het eerste onder. Daar moeten we dus slim mee omgaan. Wat leggen we laag, en wat hoog? Is dat 

de speeltuin, de weg, het trottoir of de tuinen? Alles wat we verharden (tegels, dakpannen) en wat 

afloopt, betekent een extra plens water voor de rest van het gebied. 

Een voorbeeld: Stel dat in een stad een extreme bui valt van 70 millimeter regen in een uur. Overal 5 

centimeter dus. Zo’n 20 millimeter kan snel in de riolering en watersysteem worden opgevangen en 

afgevoerd, minder dan de helft dus. Het andere deel moet simpelweg “wachten” op de plek waar het valt 

of verzamelt, totdat het andere water is weggepompt. En dat wegpompen kost nu eenmaal tijd. We 

hanteren landelijk richtlijnen voor de benodigde capaciteiten. Een rioleringspomp voert 1 millimeter per 

uur af;  een poldergemaal krijgt 14 millimeter in een dag verpompt. En ook al zouden we die capaciteiten 

fors vergroten, dan nog zal bij en extreme bui aanvullende waterberging nodig zijn. 

We kunnen dus niet voorkomen dat bij een extreme bui regenwater tijdelijk bovengronds blijft staan. 

Bekijk maar eens de stedelijke gebieden van Landsmeer (links) en Volendam (rechts). De kaart laat zien 

wat de waterdiepte is na een bui van 70 millimeter in 1 uur (kans van ongeveer eens per 100 jaar, 

klimaat 2050), en welke huizen kwetsbaar zijn.  

http://hhnk.klimaatatlas.net/
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5 - Bron: MRA-Klimaatatlas 

Een ondergelopen woning is onwenselijk. Tegelijk is het nóg onwenselijker als brandweer, politie en 

ambulances niet kunnen uitrukken door wateroverlast. Of als toegangswegen ontoegankelijk worden. 

Zo lijkt het Zaans Medisch Centrum zelf risico te lopen op wateroverlast, en wordt een belangrijke 

toegangsweg (de tunnel onder het spoor Heijermansstraat) mogelijk onbegaanbaar. Ook in Purmerend 

hebben de spoortunnel Waterlandlaan (vlakbij Dijklander ziekenhuis, brandweer en politie) en twee 

spoortunnels in de Weidevenne precies hetzelfde probleem  

 

6 - Bron: MRA-Klimaatatlas 

Langdurige neerslag 
Een ander verhaal 

Bij langdurige neerslag, vaak in het winterhalfjaar, is inrichting van de buitenruimte minder bepalend; 

juist de afvoersystemen spelen een grotere rol. De intensiteit van die neerslag is een stuk lager (1 tot 2 

millimeter in een uur, gedurende meerdere etmalen); het water loopt geleidelijk riolering en 

watersysteem in, en blijft minder “staan waar het valt”. Maar omdat de regen maar voort blijft duren, 

raken riolering en watersysteem vol. Regenwater komt via riolering, greppels en bodem in het open 

water. De waterstanden in sloten en watergangen stijgen, waardoor ze op sommige plekken kunnen 

overlopen. Bij langdurige neerslag is het dus wél zaak de oplossing in het watersysteem te zoeken, en 

daarnaast te kijken welke gebieden vanuit watergangen gereguleerd mogen overstromen, met minimale 

schade. 

http://mra.klimaatatlas.net/
http://mra.klimaatatlas.net/
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Langdurige droogte 
Water genoeg..? 

Je zou zeggen met al die nattigheid in Zaanstreek-Waterland: “Water genoeg!” Toch heeft ook deze 

regio last van tekorten, als het langdurig niet regent. In deze regio kan zoet water in tijden van droogte 

meestal nog worden aangevoerd vanuit het Noordzeekanaal en Markermeer. Als de droogte voor lange 

tijd aanhoudt, en de watervraag juist hoog blijft, ontstaan er toch tekorten aan zoet water, zoals in de 

zomer van 2018 en 2020. Als het lang niet regent, wordt het beschikbare water namelijk zouter: Diep zilt 

grondwater kwelt op naar boven, vooral in de diepe polders. En met lagere rivierafvoeren, dringt het 

zilte zeewater via het Noordzeekanaal en de Zaan het gebied in.  

 

7 - Bron: HHNK-klimaatatlas 

Akkerbouw op de kleigrond in de Beemster en de Purmer heeft, door de relatief grote waterbehoefte, 

het meest onder te lijden. Maar ook de graslanden op de veenbodems verdrogen. Een hoog waterpeil 

heeft maar beperkt effect op de grondwaterstand in deze bodems; het water dringt vanuit de sloot 

moeizaam de bodem in en bereikt alleen de randen van de graslanden. Steeds vaker wordt nu gewerkt 

met onderwaterdrainage, waarbij het water vanuit de sloot de bodem in geleid of zelfs gepompt wordt. 

Belangrijke kanttekening is dat ook de watervraag van de veengronden in perioden van droogte 

hierdoor hoger wordt. 

http://hhnk.klimaatatlas.net/


 

15 
 

 

8 - Bron: HHNK-klimaatatlas 

Maar ook de zoetwater-minnende natuur in de regio kan schade ondervinden door te veel  zilt water. 

Mogelijk leidt dit tot vermindering of het verdwijnen van soorten flora en fauna. Naar de effecten van 

droogte en verzilting op de natuur zijn verschillende onderzoeken gedaan (LINK) 

Overigens hebben sommige polders van oudsher juist een brak (deels zout en zoet) milieu, hier biedt 

verzilting juist kansen voor het terugbrengen van oorspronkelijke soorten. Dit is het geval in de polders 

Westzaan en Guisveld.   

http://hhnk.klimaatatlas.net/
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9 - Bron: PNH-klimaatatlas 

Bodem zakt éxtra 

Bodemdaling is een fenomeen waar onze regio sowieso mee te maken heeft. Bouwen op veen- en 

kleibodems resulteert in zetting; de bodemlagen worden samengeperst. Maar bij langdurige droogte 

daalt de bodem extra door verlies aan watervolume in de bodems. Veenlagen die droog komen staan 

kunnen zelfs helemaal verdwijnen. Veengronden bestaan uit onverteerde plantenresten. Zodra het 

water uit de bodem verdwijnt komt hier zuurstof voor terug, een belangrijke voorwaarde voor vertering 

van het veen. De koolstof uit het veen lost letterlijk op  in koolstofdioxide, een broeikasgas. De vele 

venige dijken die het gebied beschermen kunnen instabiel worden. In het ergste geval breken ze door. In 

Zaanstreek-Waterland ligt zo’n 59 kilometer droogtegevoelige keringen. Het Hoogheemraadschap houdt 

deze bij droogte scherp in de gaten.  

http://noord-holland.klimaatatlas.net/
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10 - Bron: HHNK-klimaatatlas 

Meer sluipende risico’s zijn de houten funderingen van oude panden (gebouwd vóór 1970). Deze 

funderingen zijn vanwege de ouderdom eerder aan vervanging toe. Maar bij uitzakkende 

grondwaterstanden kunnen de houten palen gaan rotten, met instabiliteit van het pand tot gevolg. Ook 

infrastructuur heeft te maken met zakking. Zakkende wegen zorgen voor extra kosten; wegherstel en 

herstel van de buizen, kabels en leidingen onder de wegen zijn vaker nodig.  

http://hhnk.klimaatatlas.net/
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11 - Bron: PNH-klimaatatlas 

Tot slot daalt ook het veenweidegebied sneller, met schade aan het landschap, natuur en landbouw, 

toenemende kosten voor het waterbeheer en toenemende kwetsbaarheid voor overstroming. 

Extreme hitte 
Een hittegolf is het meest voelbaar in de stad. Je merkt het als je op een hete dag vanuit de stad het 

nabijgelegen bos in fietst. Het voelt meteen vijf graden koeler. Dit gevoelseffect van hitte, de Physical 

Equivalent Temperature (PET), is op kaart weer te geven.   

http://noord-holland.klimaatatlas.net/
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12 - Bron: HHNK-klimaatatlas 

Op de kaart zijn de hitte-eilanden van Zaanstad, Purmerend, Edam en Volendam duidelijk te zien. Een 

hoge luchttemperatuur en afwezigheid van wind, schaduw, water en groen zorgen ervoor dat de hitte 

veel extremer aanvoelt voor mens en dier. Een stenige stad houdt de warmte gedurende dag vast, en 

straalt deze in de nacht weer uit. Met de daarbij horende effecten op onze gezondheid. Denk aan 

slaapproblemen, concentratieproblemen en uitdroging. Aan de andere kant zorgen bomen juist voor 

schaduw en verkoeling. De boombedekking verschilt per wijk of buurt. Hoe lager de boombedekking, 

hoe hoger de "hittestress" die wordt ervaren door mens en dier. En de temperatuur in het drinkwater in 

de leidingen kan te hoog oplopen, met riscio's op groei van schadelijke bactieriën. 

http://hhnk.klimaatatlas.net/
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13 - Bron: HHNK-klimaatatlas 

http://hhnk.klimaatatlas.net/
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14 - Bron: HHNK-klimaatatlas 

Kan die brug dicht..? 

Naast het effect op onze gezondheid heeft hitte ook effect op de infrastructuur. Asfalt smelt en moet 

eerder vervangen worden. Beweegbare bruggen kunnen niet meer open, of niet meer dicht. 

Oppervlaktewater warmt op, met risico op blauwalg. De druk op zwemwater neemt toe, en tegelijk 

neemt de waterkwaliteit af.  

http://hhnk.klimaatatlas.net/
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15 - Potentiële opwarming van oppervlaktewater, in combinatie met zwemwaterlocaties en beweegbare bruggen. 

Bron: HHNK-klimaatatlas 

Nooit meer 1916? 

Sinds 1916 is het aantal inwoners in de regio explosief gestegen. We hebben de Zuiderzee dan wel 

weten te temmen tot het Markermeer; toch is het de vraag of we een dijkdoorbraak altijd kunnen 

voorkomen. Eerder benoemden wij al de toenemende kans op een doorbraak van een veendijk bij 

langdurige droogte. In de 20e eeuw steeg de zeespiegel met 20 centimeter. Volgens de KNMI’14-

scenario’s kan de zeespiegel langs de Noordzeekust tot 2050 tussen de 15 en 40 cm stijgen. 

Rivierafvoeren nemen bij langdurige neerslag in het winterhalfjaar toe. Het peil van het Markermeer 

wordt verder verhoogd, juist om droogte het hoofd te bieden.   

 

16 - Overstromingsbeeld bij gecombineerde doorbraken primaire keringen. 

Bron: HHNK-klimaatatlas 

http://hhnk.klimaatatlas.net/
http://hhnk.klimaatatlas.net/
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Maar wat als een storm de Nederlandse kust aandoet, en het water opzweept tegen de dijken? Los van 

weersextremen, wat te denken van een calamiteit waarbij een schip de kade “ramt”?. De dreiging komt 

dus van verschillende kanten, voor een Zaanstreek-Waterland waar  de bodem voorlopig blijft dalen. 

Tegelijk blijft de bodem in Zaanstreek-Waterland dalen en zal het peil van het Markermeer ’s zomers 

hoger zijn om in voldoende zoet water te voorzien. 

 

17 - Overstromingsbeeld bij gecombineerde doorbraken regionale keringen. 

Bron: HHNK-klimaatatlas 

In de kaarten zien we een “worst case scenario” van de waterdiepten als de primaire of regionale 

keringen op verschillende plekken doorbreken.  Een groot deel van de wegen is potentiëel 

onbegaanbaar, mocht een van de dijken doorbreken. De potentiële schade door overstroming van 

huizen is groot. De kans dat dit gebeurt is echter klein (voor stedelijke gebieden een kans van 1:1000 

jaar). 

http://hhnk.klimaatatlas.net/
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18 - Begaanbaarheid van wegen voor gecombineerde scenario's van dijkdoorbraken (primair en regionaal). 

Bron: HHNK-klimaatatlas 

 

19 - Inschatting van schade aan panden voor gecombineerde scenario's van regionale dijkdoorbraken 

Bron: HHNK-klimaatatlas 

http://hhnk.klimaatatlas.net/
http://hhnk.klimaatatlas.net/


FACTSHEET KLIMAATADAPTATIE BEEMSTER

Deze factsheet geeft een eerste overzicht van de typische eigenschappen van 
de Beemster en hoe een veranderend klimaat deze eigenschappen kan 
beïnvloeden. Ook geven we een kort overzicht van hoe de gemeente zich hier al 
op aanpast en wat er juist nog moet gebeuren om de Beemster 
klimaatbestendig te maken. Deze factsheet is opgesteld op basis van de 
beschikbare klimaateffectkaarten en de aanwezige experts bij het overleg van 
24 oktober 2019.

Typisch Beemster:

Open, groene, landelijke en rustige omgeving met vier
dorpskernen. Landbouw, veeteelt, recreatie en natuur zijn
belangrijke kernwaarden in deze droogmakerij. 

De Beemster is UNESCO werelderfgoed en heeft een uniek 
cultuurlandschap door de geografische indeling; de wegen liggen 
in een vast stramien ten opzichte van elkaar. Daarnaast maakt de 
Beemster deel uit van verdedigingswerk de Stelling van 
Amsterdam met een vijftal forten. Dit maakt het geliefd bij 
toeristen.

Waterrijke gemeente met een uniek slotenpatroon, omlijst door 
een ringvaart. In de woonwijken zijn relatief veel waterpartijen
aanwezig.

Deze typische eigenschappen geven de Beemster een uniek karakter. En 
daarom ook een aantal specifieke uitdagingen als het klimaat verandert. Op de 
factsheet een korte basisscan van kwetsbaarheden voor hitte, wateroverlast, 
droogte, en overstroming en wat dat betekent voor de thema’s: 1) leefbaarheid 
2) bereikbaarheid 3) landelijk gebied en 4) veiligheid in de Beemster.

Kwetsbaarheden in beeld
Verschillende overheden hebben, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en 
belangen, een aantal klimaateffecten van hitte, droogte, wateroverlast en 
overstromingen in beeld gebracht. De beelden zijn online te raadplegen in de 
Klimaatatlas. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier biedt uniforme 
beelden voor de hele regio en de provincie Noord-Holland heeft de klimaateffecten 
voor de provinciale infrastructuur in kaart gebracht.

1. Leefbaarheid
De Beemster is dunbevolkt met relatief weinig verhard oppervlak. Dat maakt de 
gemeente minder kwetsbaar voor wateroverlast dan de dichtbevolkte buren 
Purmerend, Zaanstad en Amsterdam. Toch kunnen piekbuien lokaal leiden tot 
overlast en is er bij nieuwbouw in bijvoorbeeld Zuidoostbeemster en 
Middenbeemster, en in de veeteelt op dit moment te weinig aandacht voor het 
minimaliseren van hittestress.

Voorbeelden klimaat en leefbaarheid uit de Klimaatatlas 

Links: Wateroverlast bij panden en op wegen bij een extreme bui van 100 mm in 2 uur 

(hhnk.klimaatatlas.net).

Rechts: Gevoelstemperatuur op warme zomerdag. Rood is hoog (hhnk.klimaatatlas.net).

Raadpleeg de Klimaatatlas voor meer detail, legenda en toelichting.

hhnk.klimaatatlas.net
noord-holland.klimaatatlas.net


2. Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is belangrijk voor de inwoners en het bedrijfsleven in de Beemster. 
Neerslag, droogte, en overstromingen kunnen daar een negatieve invloed op 
hebben. In de provinciale klimaatatlas is het effect van neerslag en 
overstromingen op de provinciale wegen opgenomen. Wegen in het buitengebied 
zijn verhoogd aangelegd, om risico van inundatie te beperken.

Voorbeelden klimaat en bereikbaarheid uit de Klimaatatlas

Links: Bodemdaling (door o.a. droogte) van het zakkingsgevoelige veen rondom de 

Beemster kan schade aan infrastructuur veroorzaken (noord-holland.klimaatatlas.net)

Midden: Ook bij hevige neerslag zijn provinciale wegen nog goed begaanbaar (noord-

holland.klimaatatlas.net) Rechts: Bij een dijkdoorbraak kunnen de roodgekleurde provinciale 

wegen onbegaanbaar worden (noord-holland.klimaatatlas.net). Raadpleeg de Klimaatatlas 

voor meer detail, legenda en toelichting.

3. Landelijk gebied
Hoogwaardige landbouw kan kwetsbaar zijn voor extreme regen en langdurige 
droogte. Veeteelt kan last hebben van hittestress. Zeespiegelstijging kan op 
termijn ook verzilting van de hoogwaardige landbouwgrond veroorzaken.

4. Veiligheid
De Beemster is met de ringvaart omgeven door water. Door klimaatverandering
nemen extremen toe, en vergroot de kans op een dijkdoorbraak. Bij een
doorbraak van een secundaire kering kan het grootste deel van de Beemster
overstromen. De kans hierop blijft nog steeds klein maar de gevolgen voor
inwoners en (boeren) bedrijven zijn groot. Daarom is het toch goed om de 
gevolgen te kennen en daar rekening mee te houden. 



FACTSHEET KLIMAATADAPTATIE EDAM-VOLENDAM

Deze factsheet geeft een eerste overzicht van de typische eigenschappen van 
Edam-Volendam en hoe een veranderend klimaat deze eigenschappen kan 
beïnvloeden, en hoe de gemeente zich hier al op aanpast en wat er juist nog 
moet gebeuren om Edam-Volendam klimaatbestendig te maken. Deze factsheet
is opgesteld op basis van de beschikbare klimaateffectkaarten en de aanwezige 
experts bij het overleg van 10 oktober 2019.

Typisch Edam-Volendam:
De gemeente Edam-Volendam heeft een sterk eigen karakter. Het 
zijn oude havenplaatsen met betrokken bewoners, veel bezoekers
(toeristen) en beschermde, bijzondere bebouwing. 

Landbouw en natuur, lintdorpen en water in veenweidegebied
vormen samen een mooi stuk cultuurhistorie. Ook een deel van de 
Purmerpolder valt binnen de gemeente. De polder Zeevang is een
Natura2000 gebied. Open, landelijke en rustige omgeving. 

Het toerisme is zeer welkom, maar levert ook veel druk op de 
buitenruimte, zoals parkeren bij souvenirwinkels.

Gelegen aan het Markermeer / de Gouwzee. Dat biedt 
gelegenheid voor visserij en watersport (toerisme). Er liggen 
belangrijke waterkeringen binnen het gemeentegebied. 

Deze eigenschappen geven de gemeente Edam-Volendam een veelzijdig 
karakter. En daarom ook een veelzijdige uitdaging als het klimaat verandert. Op 
deze factsheet een korte basisscan van kwetsbaarheden voor hitte, 
wateroverlast, droogte, en overstroming en wat dat betekent voor de thema’s: 1) 
leefbaarheid 2) bereikbaarheid 3) landelijk gebied en 4) veiligheid.

Kwetsbaarheden in beeld
Verschillende overheden hebben, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en 
belangen, een aantal klimaateffecten van hitte, droogte, wateroverlast en 
overstromingen in beeld gebracht. De beelden zijn online te raadplegen in de 
Klimaatatlas. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier biedt uniforme 
beelden voor de hele regio en de provincie Noord-Holland heeft de klimaateffecten 
voor de provinciale infrastructuur in kaart gebracht. De gemeente voert momenteel 
een verdiepende stresstest uit met Antea Groep. 

1. Leefbaarheid
De stedelijke kernen binnen de gemeente kunnen lokaal overlast ondervinden van de 
toenemende hitte en extreme regenval. Bodemdaling (o.a. door droogte) kan lokaal 
overlast opleveren en doet kwetsbaarheid voor extreme regen toenemen. 

Voorbeelden klimaat en leefbaarheid uit klimaatatlas 

Links: Extreme neerslag en risico op overlast bij panden en op wegen. 

Midden: Gevoelstemperatuur op warme zomerdag. Rood is hoog.

Rechts: Een groot deel van de gemeente is gevoelig voor bodemdaling (donkerbruin).

Voor meer detail, legenda en toelichting, zie klimaatatlas op hhnk.klimaatatlas.net.

hhnk.klimaatatlas.net
noord-holland.klimaatatlas.net


2. Bereikbaarheid
Er lopen verschillende belangrijke verkeersaders door Edam-Volendam, 
waaronder een stuk van de A7, de N244 en de N247. In de provinciale 
klimaatatlas is te zien dat de N-wegen bij extreme neerslag onbegaanbaar 
kunnen zijn. Bij een eventuele dijkdoorbraak zijn bijna alle wegen onbegaanbaar. 
Ook bodemdaling (door o.a. droogte) kan een negatief effect op de 
bereikbaarheid hebben, bijvoorbeeld doordat wegen scheuren. 

Voorbeelden bodemdaling en waterveiligheid uit Klimaatatlas

Links: begaanbaarheid N-wegen bij hevige neerslag (rood = niet begaanbaar)

Midden: begaanbaarheid wegen bij dijkdoorbraak (roods = niet begaanbaar)

Rechts: wegen die schade kunnen ondervinden door bodemdaling (rood)

Voor meer detail, legenda en toelichting zie klimaatatlas op noord-holland.klimaatatlas.net.

3. Landelijk gebied
Edam-Volendam bestaat ook voor een groot deel uit veenweidegebied. Dit gebied 
is kwetsbaar voor bodemdaling door bemaling, drainage en natuurlijke droogte. 
Een dalende bodem maakt het gebied ook weer kwetsbaarder voor overstroming 
en regenwateroverlast.

4. Veiligheid 
De gemeente ligt in een zeer waterrijke omgeving. Door klimaatverandering gaat
de zeespiegel omhoog en worden rivierafvoeren variabeler. Bij de doorbraak of 
overstroming van een kering kan het gebied overstromen. De kans hierop is zeer
klein maar de gevolgen zijn groot. Daarom is het toch goed om de gevolgen te
kennen. 



FACTSHEET KLIMAATADAPTATIE LANDSMEER

Deze factsheet geeft een eerste overzicht van de typische eigenschappen van 
Landsmeer en hoe een veranderend klimaat deze eigenschappen kan 
beïnvloeden, en hoe de gemeente zich hier al op aanpast en wat er juist nog 
moet gebeuren om Landsmeer klimaatbestendig te maken. Deze factsheet is 
opgesteld op basis van de beschikbare klimaateffectkaarten en de aanwezige 
experts bij het overleg van 10 oktober 2019.

Typisch Landsmeer:
Groene, waterrijke, landelijke gemeente. Recreatie en
natuurgebieden Ilpenveld en het Twiske zijn belangrijk voor de 
gemeente, en hebben een regiofunctie. Landsmeer neemt initiatief
bij ontsluiting van deze kwaliteiten, profileert zich als een
recreatieknooppunt. Bereikbaarheid blijft uitdaging door 
lintstructuur. 

Binnen het dorp en aan de linten vinden we een hechte
gemeenschap in een kenmerkende dorspsstructuur. De gemeente
wil die structuur en het leefplezier behouden. Extra woningen
kunnen worden gerealiseerd door passende inbreiding. 

Een gemeente met veel landbouw, vooral veeteelt. Steeds vaker
ook samenwerking met recreatie. Er is aandacht voor vernatting
om veenweidegebied te behouden. 

Deze eigenschappen geven de gemeente Landsmeer een uniek karakter. En 
daarom ook een veelzijdige uitdaging als het klimaat verandert. Op de factsheet
een korte basisscan van kwetsbaarheden voor hitte, wateroverlast, droogte, en 
overstroming en wat dat betekent voor de thema’s: 1) leefbaarheid 2) 
bereikbaarheid 3) landelijk gebied en 4) veiligheid in Landsmeer.

Kwetsbaarheden in beeld
Verschillende overheden hebben, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en 
belangen, een aantal klimaateffecten van hitte, droogte, wateroverlast en 
overstromingen in beeld gebracht. De beelden zijn online te raadplegen in de 
Klimaatatlas. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier biedt uniforme 
beelden voor de hele regio en de provincie Noord-Holland heeft de klimaateffecten 
voor de provinciale infrastructuur in kaart gebracht.

1. Leefbaarheid
De bebouwde gebieden binnen de gemeente kunnen lokaal overlast ondervinden 
van de toenemende hitte en extreme regenval. Een voorbeeld is het verharde 
Marktplein waar zich zorgfuncties bevinden. Bodemdaling (o.a. door droogte) kan 
lokaal overlast opleveren en doet kwetsbaarheid voor extreme regen toenemen. 

Voorbeelden klimaat en leefbaarheid uit klimaatatlas 

Links: Wateroverlast bij panden en op wegen bij een extreme bui van 100 mm in 2 uur.

Midden: Gevoelstemperatuur op warme zomerdag. Rood is hoog.

Rechts: Een groot deel van de gemeente is gevoelig voor bodemdaling (donkerbruin). 

Voor meer detail, legenda en toelichting zie klimaatatlas op hhnk.klimaatatlas.net.

hhnk.klimaatatlas.net
noord-holland.klimaatatlas.net


2. Bereikbaarheid
Er lopen geen grote auto- en spoorwegen door Landsmeer. De lintstructuur van 
de wegen maakt het gebied ongeschikt voor grote wegen. Daardoor is er wel een 
prettige fietsstructuur. De relatief hoge ligging van de lintwegen maakt ze minder 
gevoelig voor extreme neerslag. Doordat er maar één weg het gebied in/uit is, is 
bereikbaarheid wel kwetsbaar.

3. Landelijk gebied
Landsmeer bestaat voor een groot deel uit veenweidegebied. Dit gebied is 
kwetsbaar voor bodemdaling door bemaling, drainage en natuurlijke droogte. Een 
dalende bodem maakt het gebied ook weer kwetsbaarder voor overstroming en 
regenwateroverlast op lange termijn. Vernatting is een goede maatregel tegen 
bodemdaling, maar niet ideaal voor alle soorten vee. Landsmeer vervult 
belangrijke functie in natuurnetwerk in Zaanstreek-Waterland. Daarom ook 
aandacht gewenst voor klimaateffecten als verzilting en verdroging van vegetatie. 

Voorbeelden bodemdaling en natuurverbindingen uit Klimaatatlas

Links: Zettingsgevoelige bodem is bruin weergegeven. Vergeleken met de rest van Noord-

Holland is Landsmeer sterk gevoelig voor bodemdaling.

Rechts: Veel natuurgebieden en natuurverbindingen in Landsmeer

Voor meer detail, legenda en toelichting zie klimaatatlas op noord-holland.klimaatatlas.net.

4. Veiligheid
De gemeente ligt in een zeer waterrijke omgeving. Door klimaatverandering gaat
de zeespiegel omhoog en worden rivierafvoeren variabeler. Bij de doorbraak of 
overstroming van een kering kan het gebied overstromen. De kans hierop is zeer
klein maar de gevolgen zijn groot, gezien de lage ligging van de gemeente. 
Daarom is het toch goed om de gevolgen te kennen. 



FACTSHEET KLIMAATADAPTATIE OOSTZAAN

Deze factsheet geeft een eerste overzicht van de typische eigenschappen van 
Oostzaan en hoe een veranderend klimaat deze eigenschappen kan 
beïnvloeden, en hoe de gemeente zich hier al op aanpast en wat er juist nog 
moet gebeuren om Oostzaan klimaatbestendig te maken. Deze factsheet is 
opgesteld op basis van de beschikbare klimaateffectkaarten en de aanwezige 
experts bij het overleg van 10 oktober 2019 met Wormerland. Oostzaan werkt 
ambtelijk samen met Wormerland als de OVER-gemeenten. Daarom zijn de 
resultaten gezamenlijk opgehaald en uitgewerkt.

Typisch Oostzaan en Wormerland:
Groene gemeenten met landelijk en dorps karakter. Veel natuur en
recreatie met Oostzanderveld, het Twiske, Jisperveld en
Wormerveld. De grootste dorpen zijn Wormer en Oostzaan. 
Oostzaan grenst direct aan Amsterdam en Zaandam.

Oudste industrie van Europa, erfgoed. Verkade, ADM, zetmeel en 
meer. Uitdaging om woningen toe te voegen aan 
industriegebieden. Regiodeal met Amsterdam en Zaanstad voor 
bouwen met groen en recreatie.

Landbouw, vooral vee. Discussie over balans intensieve veeteelt
en landschap / vernatting van veenweidegebied en ruimte voor
recreatie.

Deze typische eigenschappen geven Wormerland en Oostzaan een uniek 
karakter. En daarom ook een aantal specifieke uitdagingen als het klimaat 
verandert. Op de factsheet een korte basisscan van kwetsbaarheden voor hitte, 
wateroverlast, droogte, en overstroming en wat dat betekent voor de thema’s: 1) 
leefbaarheid 2) bereikbaarheid 3) landelijk gebied en 4) veiligheid.

Kwetsbaarheden in beeld
Verschillende overheden hebben, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en 
belangen, een aantal klimaateffecten van hitte, droogte, wateroverlast en 
overstromingen in beeld gebracht. De beelden zijn online te raadplegen in de 
Klimaatatlas. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier biedt uniforme 
beelden voor de hele regio en de provincie Noord-Holland heeft de klimaateffecten 
voor de provinciale infrastructuur in kaart gebracht.

1. Leefbaarheid
Oostzaan en Wormerland zijn dunbevolkt met relatief weinig verhard oppervlak, 
vooral vergeleken met de buren Amsterdam, Zaandam en Purmerend. Dat maakt de 
gemeenten minder kwetsbaar voor wateroverlast en hitte. Toch kunnen piekbuien 
lokaal leiden tot overlast en kan het op een warme zomerdag ook flink heet worden.

Voorbeelden klimaat en leefbaarheid uit klimaatatlas 

Links: Wateroverlast panden en wegen in kernen bij 100 mm neerslag in 2 uur tijd.

Rechts: Gevoelstemperatuur op warme zomerdag. Rood is hoog.

Voor meer detail, legenda en toelichting zie klimaatatlas op hhnk.klimaatatlas.net

hhnk.klimaatatlas.net
noord-holland.klimaatatlas.net


2. Bereikbaarheid 
De infrastructuur in Oostzaan en Wormerland zijn van belang voor de hele regio. 
De A7 en A8 en de N-wegen zijn een belangrijke schakel in het verkeer tussen 
o.a. Amsterdam, Purmerend en Alkmaar. Bereikbaarheid is belangrijk voor de 
knooppuntfunctie van de Oostzaan en Wormerland. Neerslag, droogte, en 
overstromingen kunnen daar een negatieve invloed op hebben. In de provinciale 
klimaatatlas is het effect van neerslag en overstromingen op de provinciale 
wegen opgenomen.

Voorbeelden klimaat en bereikbaarheid uit klimaatatlas

Links: Bodemdaling (door o.a. droogte) kan schade aan infrastructuur in Wormerland en 

Oostzaan veroorzaken. In donkerbruin de sterk gevoelige gebieden voor bodemdaling.

Midden: Bij hevige neerslag kunnen wegen tijdelijk onbegaanbaar zijn. 

Rechts: effect overstromingen op de (snel)wegen. Rode wegen zijn kwetsbaar.

Voor meer detail, legenda en toelichting zie klimaatatlas op hhnk.klimaatatlas.net en noord-

holland.klimaatatlas.net

3. Landelijk gebied
Het landelijk gebied is door klimaatverandering extra gevoelig voor bodemdaling. 
Zeespiegelstijging kan op termijn ook verzilting van de landbouwgrond 
veroorzaken.

4. Veiligheid
Door klimaatverandering nemen extremen toe, en daarmee ook de kans op een
dijkdoorbraak. De kans hierop is zeer klein maar de gevolgen zijn groot. Daarom
is het toch goed om de gevolgen te kennen. Bij een doorbraak van een kering
kan het grootste deel van de gemeente overstromen. 



Kwetsbaarheden in beeld
Verschillende overheden hebben, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en 
belangen, een aantal klimaateffecten van hitte, droogte, wateroverlast en 
overstromingen in beeld gebracht. De beelden zijn online te raadplegen in de 
Klimaatatlas. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier biedt uniforme 
beelden voor de hele regio, de gemeente Purmerend biedt aanvullende verdiepende 
analyses en de provincie Noord-Holland heeft de klimaateffecten voor de provinciale 
infrastructuur in kaart gebracht.

1. Leefbaarheid
Purmerend is dichtbebouwd. Daarom is er relatief veel verhard oppervlak. Dat maakt 
de stad kwetsbaar voor wateroverlast en hitte. In oudere wijken, waaronder in het 
historische centrum, is de bebouwing ook gevoelig voor hoge grondwaterstanden in 
natte winters (grondwateroverlast) en lage grondwaterstanden in droge zomers 
(extra bodemdaling en funderingsschade).

Voorbeelden klimaat en leefbaarheid uit de Klimaatatlas 

Links: Waterdieptebeeld bij een extreme bui van 100 mm in 2 uur (purmerend.klimaatatlas.net).

Rechts: Gevoelstemperatuur op warme zomerdag. Rood is hoog (hhnk.klimaatatlas.net).

Raadpleeg de Klimaatatlas voor meer detail, legenda en toelichting.

FACTSHEET KLIMAATADAPTATIE PURMEREND

Deze factsheet geeft een eerste overzicht van de typische eigenschappen van 
Purmerend en hoe een veranderend klimaat deze eigenschappen kan 
beïnvloeden. Ook geven we een kort overzicht van hoe de gemeente zich hier al 
op aanpast en wat er juist nog moet gebeuren om Purmerend klimaatbestendig te 
maken. Deze factsheet is opgesteld op basis van de beschikbare 
klimaateffectkaarten en de aanwezige experts bij het overleg op 24 oktober 2019.

Typisch Purmerend:
Dichtbebouwde woonstad met meer dan 80.000 inwoners. En dat
worden er meer; de stad heeft een woningbouwopgave. De 
gemeente wil daarbij meer bewoners huisvesten, zonder in te
leveren op leefbaarheid, groen en natuur. Er is weinig ruimte over.

Stad met een belangrijke regiofunctie: winkelen, horeca, theater, 
musea, zorg, sport en educatie.

Knooppunt voor regio, belangrijke verkeersaders zijn de A7, N235, 
N244 en N247. Veel busverbindingen en 3 NS stations. Veel OV 
richting Amsterdam, verbinding met omliggende dorpen is minder 
sterk.

Waterrijke stad met gracht, ringvaart, kanalen, veel watergangen, en
dus ook veel (spoor)bruggen, tunnels en kades.

Deze typische eigenschappen geven Purmerend een eigen karakter. En daarom 
ook een aantal specifieke uitdagingen als het klimaat verandert. Op de factsheet
een korte basisscan van kwetsbaarheden voor hitte, wateroverlast, droogte, en 
overstroming en wat dat betekent voor de thema’s: 1) leefbaarheid 2) 
bereikbaarheid en 3) veiligheid in Purmerend.

hhnk.klimaatatlas.net
purmerend.klimaatatlas.net
noord-holland.klimaatatlas.net


2. Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is belangrijk voor de regiofunctie en knooppuntfunctie van 
Purmerend. Neerslag, droogte, en overstromingen kunnen daar een negatieve 
invloed op hebben. In de provinciale klimaatatlas is het effect van neerslag en 
overstromingen op de provinciale wegen opgenomen.

Voorbeelden klimaat en bereikbaarheid uit de Klimaatatlas

Links: Bodemdaling kan schade aan infrastructuur geven (noord-holland.klimaatatlas.net). 

Midden: Bij hevige neerslag zijn wegen minder goed begaanbaar. Vooral onderdoorgangen 

kunnen dan makkelijk vollopen (purmerend.klimaatatlas.net).

Rechts: effect overstromingen vanuit secundaire keringen op provinciale wegen (noord-

holland.klimaatatlas.net). Rode wegen zijn kwetsbaar.

Raadpleeg de Klimaatatlas voor meer detail, legenda en toelichting.

3. Veiligheid
Purmerend is een waterrijke stad. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel
en hebben rivieren hogere piekafvoeren. Bij een doorbraak of overstroming van 
een kering kan een deel van de stad overstromen. De kans hierop is zeer klein

maar de gevolgen zijn groot. Daarom is het toch goed
om de gevolgen te kennen.

Voorbeeld veiligheid uit de Klimaatatlas

Bij een dijkdoorbraak is vooral het laaggelegen deel van

Purmerend kwetsbaar (donkerblauw) (hhnk.klimaatatlas.net). 

Raadpleeg de Klimaatatlas voor meer detail, legenda en 

toelichting.



FACTSHEET KLIMAATADAPTATIE WATERLAND

Deze factsheet geeft een eerste overzicht van de typische eigenschappen van 
Waterland en hoe een veranderend klimaat deze eigenschappen kan 
beïnvloeden, en hoe de gemeente zich hier al op aanpast en wat er juist nog 
moet gebeuren om Waterland klimaatbestendig te maken. Deze factsheet is 
opgesteld op basis van de beschikbare klimaateffectkaarten en de aanwezige 
experts bij het overleg van 4 november 2019.

Typisch Waterland:

Open, landelijk en rustige omgeving. ‘Tuin van de stad’ is 
waardevol voor Waterland en voor de stad. Landbouw, recreatie
en natuur zijn belangrijke kernwaarden in het veenweidegebied en
de droogmakerijen. 

Kleinschalige bijzondere dorpen en lintbebouwing. Motto: hou de 
stad op afstand maar versterk de verbindingen. Betrokken
bewoners. Beschermde bijzondere bebouwing. Recreatieve
aantrekkingskracht.

Waterland bestaat voor meer dan de helft uit water. Gelegen aan 
de Gouwzee en Markermeer. Altijd een kleine afstand tot 
oppervlaktewater. 

Deze typische eigenschappen geven Waterland een uniek karakter. En daarom 
ook een aantal specifieke uitdaging als het klimaat verandert. Op de factsheet
een korte basisscan van kwetsbaarheden voor hitte, wateroverlast, droogte, en 
overstroming en wat dat betekent voor de thema’s: 1) leefbaarheid 2) 
bereikbaarheid 3) landelijk gebied en 4) veiligheid in Waterland.

Kwetsbaarheden in beeld
Verschillende overheden hebben, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en 
belangen, een aantal klimaateffecten van hitte, droogte, wateroverlast en 
overstromingen in beeld gebracht. De beelden zijn online te raadplegen in de 
Klimaatatlas. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier biedt uniforme 
beelden voor de hele regio en de provincie Noord-Holland heeft de klimaateffecten 
voor de provinciale infrastructuur in kaart gebracht.

1. Leefbaarheid
Het water in de watergangen (en het grondwater) staat altijd hoog in Waterland, daar 
is de bebouwing in principe op afgestemd. Waterland is relatief dunbevolkt met 
weinig verhard oppervlak. Dat maakt de gemeente minder kwetsbaar voor 
wateroverlast en hitte dan de dichtbevolkte buren Purmerend, Zaanstad en 
Amsterdam. Toch kunnen piekbuien lokaal leiden tot overlast en overstorten van het 
veelal gemengde rioolstelsel. Ook zijn er lokaal hitteknelpunten op sterk verharde 
gebieden met weinig groen, zoals bij Het Spil in Monnickendam. Bodemdaling kan 
lokaal schade opleveren en doet kwetsbaarheid voor extreme regen toenemen. 

Voorbeelden klimaat en leefbaarheid uit klimaatatlas 

Links: Extreme neerslag en risico op overlast bij panden en op wegen, atlas HHNK. 

Rechts: Gevoelstemperatuur op warme zomerdag, atlas HHNK. Rood is hoog.

Voor meer detail, legenda en toelichting, zie klimaatatlas op hhnk.klimaatatlas.net.

hhnk.klimaatatlas.net
noord-holland.klimaatatlas.net


2. Bereikbaarheid
De verbindingen door Waterland verbinden Amsterdam met Purmerend, Edam-
Volendam en Hoorn via de N235 en de N247. De N518 verbindt Monnickendam 
met Marken. In de provinciale klimaatatlas is te zien dat hevige neerslag op deze 
wegen geen overlast geeft. Een doorbraak van een regionale kering zou deze 
wegen wel deels onbegaanbaar maken.

3. Landelijk gebied
‘Waterland bestaat voor een groot deel uit veenweidegebied. Dit gebied is 
kwetsbaar voor bodemdaling door bemaling, drainage en natuurlijke droogte. Een 
dalende bodem maakt het gebied ook weer kwetsbaarder voor overstroming, 
regenwateroverlast en verzilting. Een hoge grondwaterstand handhaven is gunstig 
om bodemdaling tegen te gaan, maar kan ongunstig zijn voor bepaalde veeteelt. 

Voorbeelden bodemdaling en waterveiligheid uit Klimaatatlas HHNK

Links: Bodemdaling (donkerbruin), Waterland is relatief gevoelig voor bodemdaling 

Rechts: Overstromingsdiepte bij dijkdoorbraak (donkerblauw is dieper)

Voor meer detail, legenda en toelichting, zie klimaatatlas op hhnk.klimaatatlas.net.

4. Veiligheid
Waterland is een waterrijke omgeving. Door klimaatverandering gaat de zeespiegel
omhoog en worden rivierafvoeren variabeler. Bij de doorbraak of overstroming van 
een kering kan het gebied overstromen. De kans hierop is zeer klein maar de 
gevolgen zijn groot. Daarom is het toch goed om de gevolgen te kennen. Het 
eiland Marken is een speciaal aandachtspunt. Het is omgeven door water en de 
bodem daalt waardoor het kwetsbaarder wordt voor overstroming en extreme 
neerslag.



FACTSHEET KLIMAATADAPTATIE WORMERLAND

Deze factsheet geeft een eerste overzicht van de typische eigenschappen van 
Wormerland en hoe een veranderend klimaat deze eigenschappen kan 
beïnvloeden, en hoe de gemeente zich hier al op aanpast en wat er juist nog 
moet gebeuren om Wormerland klimaatbestendig te maken. Deze factsheet is 
opgesteld op basis van de beschikbare klimaateffectkaarten en de aanwezige 
experts bij het overleg van 10 oktober 2019 met Oostzaan. Wormerland werkt 
ambtelijk samen met Oostzaan als de OVER-gemeenten. Daarom zijn de 
resultaten gezamenlijk opgehaald en uitgewerkt.

Typisch Wormerland en Oostzaan:
Groene gemeenten met landelijk en dorps karakter. Veel natuur en
recreatie met Oostzanderveld, het Twiske, Jisperveld en
Wormerveld. De grootste dorpen zijn Wormer en Oostzaan. 
Oostzaan grenst direct aan Amsterdam en Zaandam.

Oudste industrie van Europa, erfgoed. Verkade, ADM, zetmeel en 
meer. Uitdaging om woningen toe te voegen aan 
industriegebieden. Regiodeal met Amsterdam en Zaanstad voor 
bouwen met groen en recreatie.

Landbouw, vooral vee. Discussie over balans intensieve veeteelt
en landschap / vernatting van veenweidegebied en ruimte voor
recreatie.

Deze typische eigenschappen geven Wormerland en Oostzaan een uniek 
karakter. En daarom ook een aantal specifieke uitdagingen als het klimaat 
verandert. Op de factsheet een korte basisscan van kwetsbaarheden voor hitte, 
wateroverlast, droogte, en overstroming en wat dat betekent voor de thema’s: 1) 
leefbaarheid 2) bereikbaarheid 3) landelijk gebied en 4) veiligheid.

Kwetsbaarheden in beeld
Verschillende overheden hebben, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en 
belangen, een aantal klimaateffecten van hitte, droogte, wateroverlast en 
overstromingen in beeld gebracht. De beelden zijn online te raadplegen in de 
Klimaatatlas. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier biedt uniforme 
beelden voor de hele regio en de provincie Noord-Holland heeft de klimaateffecten 
voor de provinciale infrastructuur in kaart gebracht.

1. Leefbaarheid
Wormerland en Oostzaan zijn dunbevolkt met relatief weinig verhard oppervlak, 
vooral vergeleken met de buren Amsterdam, Zaandam en Purmerend. Dat maakt de 
gemeenten minder kwetsbaar voor wateroverlast en hitte. Toch kunnen piekbuien 
lokaal leiden tot overlast en kan het op een warme zomerdag ook flink heet worden.

Voorbeelden klimaat en leefbaarheid uit klimaatatlas 

Links: Wateroverlast panden en wegen in kernen bij 100 mm neerslag in 2 uur tijd.

Rechts: Gevoelstemperatuur op warme zomerdag. Rood is hoog.

Voor meer detail, legenda en toelichting zie klimaatatlas op hhnk.klimaatatlas.net.

hhnk.klimaatatlas.net
noord-holland.klimaatatlas.net


2. Bereikbaarheid 
De infrastructuur in Wormerland en Oostzaan zijn van belang voor de hele regio. 
De A7 en A8 en de N-wegen zijn een belangrijke schakel in het verkeer tussen 
o.a. Amsterdam, Purmerend en Alkmaar. Bereikbaarheid is belangrijk voor de 
knooppuntfunctie van Wormerland en Oostzaan. Neerslag, droogte, en 
overstromingen kunnen daar een negatieve invloed op hebben. In de provinciale 
klimaatatlas is het effect van neerslag en overstromingen op de provinciale 
wegen opgenomen.

Voorbeelden klimaat en bereikbaarheid uit klimaatatlas

Links: Bodemdaling (door o.a. droogte) kan schade aan infrastructuur in Oostzaan en 

Wormerland veroorzaken. In donkerbruin de sterk gevoelige gebieden voor bodemdaling.

Midden: Bij hevige neerslag kunnen wegen tijdelijk onbegaanbaar zijn. 

Rechts: effect overstromingen op de (snel)wegen. Rode wegen zijn kwetsbaar.

Voor meer detail, legenda en toelichting zie klimaatatlas op hhnk.klimaatatlas.net en noord-

holland.klimaatatlas.net

3. Landelijk gebied
Het landelijk gebied is door klimaatverandering extra gevoelig voor bodemdaling. 
Zeespiegelstijging kan op termijn ook verzilting van de landbouwgrond 
veroorzaken.

4. Veiligheid
Door klimaatverandering nemen extremen toe, en daarmee ook de kans op een
dijkdoorbraak. De kans hierop is zeer klein maar de gevolgen zijn groot. Daarom
is het toch goed om de gevolgen te kennen. Bij een doorbraak van een kering
kan het grootste deel van de gemeente overstromen. 



FACTSHEET KLIMAATADAPTATIE ZAANSTAD
Deze factsheet geeft een eerste overzicht van de typische eigenschappen van 
Zaanstad en hoe een veranderend klimaat deze eigenschappen kan beïnvloeden en 
hoe de gemeente zich hier al op aanpast en wat er juist nog moet gebeuren om 
Zaanstad klimaatbestendig te maken. Deze factsheet is opgesteld op basis van de 
beschikbare klimaateffectkaarten en de aanwezige experts bij het overleg van 28 
oktober 2019. 

Typisch Zaanstad:
Sterk stedelijk karakter langs de Zaan, meer open landelijk gebied en
(lint)dorpen in westelijk deel. Kenmerkende “kam-structuur” in 
landschap: grote watergangen met haakse vertakkingen. De oudere 
woonwijken in de stad zijn dichtbebouwd met weinig groen. 

De stad Zaandam heeft een belangrijke regiofunctie: winkelen, horeca, 
theater, musea, het ziekenhuis, sport en educatie. Goede 
bereikbaarheid is daarom belangrijk, via snelwegen, provinciale
wegen, spoorlijn en wandel- en fietspaden. 

Zaandam, de Zaanse Schans en het landschap zijn toeristische
trekpleisters vanwege onder andere de typische Zaanse houten
huizen, lintbebouwing, dijken en het historische cultuurlandschap.

Waterrijke gemeente met de Zaan, sloten, kanalen en veel
(spoor)bruggen, tunnels en kades. Slootstructuren door ontginning
veenweidegebied liggen haaks op o.a. de Zaan (“kamstructuur”).

Deze diverse eigenschappen geven Zaanstad een uitzonderlijk veelzijdig karakter. En 
daarom ook een veelzijdige uitdaging als het klimaat verandert. Op de factsheet een 
korte basisscan van kwetsbaarheden voor hitte, wateroverlast, droogte, en 
overstroming en wat dat betekent voor de thema’s: 1) leefbaarheid 2) bereikbaarheid, 
3) landelijk gebied en 4) veiligheid in Zaanstad.

Kwetsbaarheden in beeld
Verschillende overheden hebben, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en 
belangen, een aantal klimaateffecten van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen in 
beeld gebracht. De beelden zijn online te raadplegen in de Klimaatatlas. Het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier biedt uniforme beelden voor de hele regio 
en de provincie Noord-Holland heeft de klimaateffecten voor de provinciale infrastructuur in 
kaart gebracht. Daarnaast heeft de gemeente verdiepende wateroverlast- en hitteanalyses 
uitgevoerd en ontsloten in de Zaanatlas.

1. Leefbaarheid
Veel woonwijken in Zaanstad zijn verhard, dichtbebouwd en met weinig groen. Dat maakt ze 
meer kwetsbaar voor wateroverlast en hittestress. Er zijn en enkele buurten waar water op 
straat niet vrij kan afstromen naar oppervlaktewater, dat maakt ze gevoeliger voor piekbuien. 
Er is behoefte aan koele plekken en een koele groenblauwe infrastructuur door de stad. Door 
de hoge druk op de openbare ruimte weinig ruimte voor groen. 
Oudere wijken kunnen overlast ervaren door te hoge grondwaterstanden (vochtoverlast) en 
te lage grondwaterstanden (schade houten funderingspalen). In nieuwe en 
herinrichtingswijken (MAAK.gebieden) ligt nu een kans om klimaatbestendig te bouwen.

Voorbeelden klimaat en leefbaarheid uit de Klimaatatlas 

Links: Woningen en wegen die hinder ondervinden bij hevige neerslag (100 mm/2u)

Rechts: Gevoelstemperatuur op warme zomerdag. Rood is hoog.

Raadpleeg de Klimaatatlas op hhnk.klimaatatlas.net voor meer detail, legenda en toelichting.

hhnk.klimaatatlas.net
noord-holland.klimaatatlas.net


2. Bereikbaarheid
Er lopen verschillende belangrijke verkeersaders door Zaanstad, waaronder een stuk van de 
A7, A8 en de N246 en de N203. Delen van de infrastructuur zijn kwetsbaar voor extreme 
neerslag, zoals onderdoorgangen. Beweegbare bruggen kunnen tijdelijk onbruikbaar zijn bij 
hitte. Tijdens hittegolven zijn fiets- en wandelpaden met koelte of schaduw wenselijk. Bij een 
dijkdoorbraak zijn veel wegen onbegaanbaar, wat evacuatie bemoeilijkt. Ook bodemdaling 
(door o.a. droogte) kan schade toebrengen aan infrastructuur. 

Links: beweegbare bruggen kunnen gevoelig zijn voor hitte (hhnk.klimaatatlas.net)

Midden links: onderdoorgangen onbegaanbaar (rood) bij extreme neerslag (hhnk.klimaatatlas.net)

Midden rechts: wegen die schade kunnen ondervinden door bodemdaling (rood) (noord-holland.klimaatatlas.net)

Rechts: een dijkdoorbraak maakt de meeste wegen onbegaanbaar (rood) (noord-holland.klimaatatlas.net)

Raadpleeg de Klimaatatlassen voor meer detail, legenda en toelichting.

3. Landelijk gebied
De relatie tussen stedelijk en landelijk gebied is belangrijk, en die relatie staat onder druk. Er 
wordt voor verschillende doeleinden een claim gelegd op het landschap: energie en 
economie aan de ene kant, recreatie, natuur en waterberging aan de andere kant.
De veenbodem in het landelijk gebied is kwetsbaar voor bodemdaling. Bodemdaling kan 
versnellen door droogte. Een dalende bodem maakt het gebied ook weer kwetsbaarder voor 
overstroming en regenwateroverlast.

4. Veiligheid
De gemeente ligt in een zeer waterrijke omgeving. Door klimaatverandering gaat de 
zeespiegel omhoog en worden rivierafvoeren variabeler. Bij de doorbraak of overstroming
van een kering kan het gebied overstromen. De kans hierop is zeer klein maar de gevolgen
zijn groot. Daarom is het toch goed om de gevolgen te kennen, zoals economische warden 
van de verschillende gebieden, of de belangrijkste voorzieningen droog blijven.


