
Staat Dalfsen onder water?



Agenda
1. Ons klimaat

2. Groenstructuurplan

3. Ontwikkeling wijken in Dalfsen

4. Kenmerkende verschillen in de wijken

5. Wat doen wij 

6. Wat kunnen jullie doen?

7. Pauze

8. Stellingen

9. Input:

Groenstructuurplan 2018 e.v.

Klimaatbeleid 2020 e.v.



Ons klimaat

• Cariben nu een tropisch paradijs, 

straks een onbewoonbaar moeras?

• (NOS, 26 sept. 2017)

(http:/nos.nl/l/2194865)
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Ons klimaat

• Gemiddeld warmer;

• Meer extremen (natter  en droger);

• Vaker extremen;

• Hogere zeespiegel;

• Verandering flora en fauna (=adaptie)

• En wij ??



Ons klimaat

Aanleg riolering in de 

Ruitenborghstraat (T=2)



Ons klimaat

Camerlinkstraat 2010

Vechtvliet 2010

Wilhelminastraat 2010



Voorkeursvolgorde

Voor het vasthouden van water volstaan kleinschalige 

maatregelen die op zichzelf weinig ruimte vragen.

Bergen is het tijdelijk vasthouden in grotere eenheden 

om het later af te voeren (of laten infiltreren)

Afvoeren van water naar andere 

Gebieden via het watersysteem



Structuurkaart 2011



Wateroverlastkaart 2013



Klimaatatlas

• https://wdodelta.klimaatatlas.net/

• Wateroverlast

• Hittestress

https://wdodelta.klimaatatlas.net/


Groenstructuurplan 2013-2017

Belangrijke uitgangspunten zijn: 

• Duurzaam in stand houden hoofdstructuur, nevenstructuren en 

parels;

• Herkenbaarheid historisch wegenpatroon en groenplekken;

• Herkenbaarheid (historische) wateren en waterstructuur;
van belang voor identiteit van kern, maar ook voor beleving en gebruik van groen aan water

• Goede overgang bebouwd naar landelijk gebied;

herkenbare randen, groene vingers

• Behoud van herkenbare landschapselementen;

• Verbindende duurzame groenstructuur voor o.a. ecologie en 

recreatie.







Groenstructuren kern Dalfsen



Groenbeleidsthema’s
• Bomen

• Snippergroen

• Omvormingen van heesters naar gras (wadi)

• Speelplaatsen

• Honden



Ontwikkeling wijken in Dalfsen 



Ontwikkeling riolering door de jaren

• gemengd riool (kern)

• Gescheiden riool

• Verbeterd gescheiden (Ankummer Es II)

• IT-riool met wadi´s (Gerner Marke)



Buizen, buizen, buizen,…..

Ontwikkeling vanuit de 

waterkwaliteit



Ontwikkeling door de jaren

2003 2016



Ontwikkeling door de jaren

2003 2016



Ontwikkeling groen door de jaren

Vroeger

• Rijen woningen weinig (openbaar) groen

• Groen verdeeld over de wijk 

• Groen aan buitenzijde van de wijk 

functioneert als afschermend groen (achterzijde)

• Hoog groen aan voorzijde woning (veel is al omgevormd)





Ontwikkeling groen door de jaren

Afgelopen 10 jaar

• Woningen met veel (openbaar) groen

• Groen is geclusterd

• Groen aan de buitenzijde van de wijk 

functioneert als aankleding/wateropvang (voorzijde)

• Laag groen aan voorzijde van woning





Wat doen wij in Oosterdalfsen?



Oosterdalfsen

• Oppervlakkige afstroming met wadi´s

• https://youtu.be/2Qoion1CfM8

Ontwikkeling vanuit de 

waterkwantiteit

https://youtu.be/2Qoion1CfM8


Wat doen wij in Oosterdalfsen?

• Foto´s



Wat doen wij - projecten

Bestaand gebied is grootste opgave !

• Trefkoele

• Zwarteweg Hoonhorst

• Kroonplein Lemelerveld

• Campus Nieuwleusen





30% van de grond is van 

de gemeente, we kunnen 

het dus niet alleen!



Huidige trend in alle wijken in 

(particuliere) tuinen



Wat kunnen jullie doen?

• Vergroenen tuinen

• Geveltuinen

• Groen dak

• Hergebruik hemelwater: regenton!

• Afkoppelen dakoppervlak (subsidie)



Pauze



Stellingen

• Informatie voor de stellingen



Ambitie

• Klimaat- en toekomstbestendige wijk/straat

• Wat willen we bereiken (neerslag en hitte)?

• Wie of wat bepaalt wat we willen bereiken?



Aanpak

• Informatie per vakgebied in kaart brengen

• Ophalen wensen stakeholders

• Integraal ontwerp (met ambitie)



Denkrichtingen voor water

• Afvoeren naar waterbergend groen

• Waterberging onder infra/wegfundering

• Afvoeren van hemelwater met riolering

• Afvoeren naar landelijk gebied

• Ontstenen 



Denkrichting voor hitte

• Behouden groen in wijk

• Ontharden van ongebruikte verhardingen

• Vergroening van daken en (school)pleinen

• Minder verharding (voor)tuinen



Wat zouden jullie doen?



Bestaande bomen en 

klimaatadaptieve inrichting

• Ruitenborghstraat





Ruitenborghstraat

• A - Alle beuken kappen: straat optimaal 

klimaatadaptief inrichten

• B - Gezonde beuken behouden: beuken zijn 

uitgangspunt voor herinrichting

• C - Beuken dunnen: blijvend groenbeeld en 

optimaal klimaatadaptief

• D - Ik weet iets anders ….



• A - Alle beuken kappen: straat optimaal klimaatadaptief inrichten

• B - Gezonde beuken behouden: beuken zijn uitgangspunt voor herinrichting

• C - Beuken dunnen: blijvend groenbeeld en suboptimaal klimaatadaptief

• D - Ik weet iets anders ….



Parkeren en klimaatadaptie



Foto parkeerplaats Lidl



Parkeerplaats Lidl

• A - Oppervlakkig afwateren naar (nieuw) groen

• B - Waterberging in de wegfundering

• C – Grasparkeerplaats met grastegels

• D – Laag parkeervak met voor waterberging



A - Oppervlakkig afwateren naar (nieuw) groen

B - Waterberging in de wegfundering

C – Grasparkeerplaats met grastegels

D – Laag parkeervak met voor waterberging



Graag input voor:

• Projecten Groenstructuurplan 2018 e.v.

• Klimaatbeleid Dalfsen 2020 e.v.?



Vragenronde

?



Bedankt voor uw aandacht!


