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1. Door klimaatverandering neemt de kans op extreme buien toe; op 15 augustus 2022 trof zo’n 
extreme bui de binnenstad van Delft. Met veel overlast tot gevolg. Het neerslagprotocol van 
Delfland kon niet voorkomen dat grachten in het lager gelegen deel van de binnenstad 
overstroomden. Hoe wilt u het neerslagprotocol beter laten aansluiten op extreme buien?  

 
 De stuwen waarmee de binnenstad van Delft afgesloten kan worden beschermen 

de laaggelegen delen van de binnenstad tegen hoge waterstanden in de Schie. 
Dat heeft de afgelopen jaren vaak z’n nut bewezen. Tegen een extreme bui boven 
de stad zelf bieden de stuwen geen bescherming. Wel geeft het de mogelijkheid 
de binnenstad apart te bemalen. Door de veiligheidsklep aan het Achterom en 
wegpompen via gemaal Duyvelsgatbrug was het waterpeil ongeveer een uur na 
aanvang van de extreme bui, waarbij in 20 minuten tijd de enorme hoeveelheid 
van 45mm regen viel, weer normaal. Dat heeft echter niet kunnen voorkomen dat 
binnen, en overigens ook buiten, de binnenstad door deze hoosbui veel water-
overlast is ontstaan. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat we deze ervaring 
gebruiken om beter en sneller in te spelen op extreme regenval boven de binnen-
stad, bijvoorbeeld door meer stuwen zo te programmeren dat deze alleen sluiten 
als de waterstand in de boezem hoger is dan in het af te sluiten deel van de 
binnenstad. 
 

2. Beter voorbereid zijn op extreme buien kan ook om extra investeringen vragen: bijvoorbeeld 
in pompcapaciteit en extra (tijdelijke) waterberging. Welke concrete maatregelen gaat u de 
komende vier jaar treffen om beter voorbereid te zijn op zo’n extreme bui boven de binnenstad 
van Delft? Wat vraagt u van de gemeente Delft? En wat van bewoners? En kunnen 
meewerkende burgers op steun rekenen, bv subsidie voor watertonnen en groene daken? En wat 
betekent dat voor de hoogte van de watersysteemheffing?  

 
 Eén van de speerpunten van Water Natuurlijk is het klimaatbestendiger maken 

van bestaande steden, zodat de gevolgen van extreme weersomstandigheden 
zoveel mogelijk beperkt worden. Klimaatverandering gaat sneller dan verwacht. 
Daarom is het nodig dat de stad snel meer groen en minder verharding krijgt. Dat 
geeft een prettige leefomgeving met verkoeling in hete droge zomers en zorgt 
ervoor dat bij stortbuien minder water direct naar gracht en riool stroomt. Daar 
moeten we samen met de gemeente, burgers en bedrijven aan werken. We willen 
de subsidiemogelijkheden voor burgers die hun dak of tuin vergroenen verbeteren 
en stimuleren groene schoolpleinen. Uit de stemwijzer blijkt dat Water Natuurlijk 
het meest van alle deelnemende partijen bereid is om extra te investeren in het 
beperken van de gevolgen van extreem weer. We zijn ervan overtuigd dat zonder 
deze investeringen de schade in de toekomst groter is en de kosten voor de 
samenleving veel hoger. 
 

3. Water speelt een belangrijke rol voor de biodiversiteit. Welke betekenis ziet u voor de 
grachten in de binnenstad om de biodiversiteit in de stad te verhogen? En als u deze ziet: welke 
concrete maatregelen zou u willen treffen om dit te realiseren?  

 
 Water Natuurlijk zet zich in voor schoon, gezond en levend water binnen en buiten 

de steden van Delfland. Voor helder water, zonder kroos. Natuur en biodiversiteit-
sherstel zijn van groot belang, in het water en op de kant. Waar de doorstroming 
en veiligheid dat toelaat zetten we in op veel meer waterplanten, onder andere 
door te maaien volgens de zogenaamde “Ecokleurenkoers”. We baggeren buiten 
het broedseizoen en nemen waterkwaliteit en natuur als uitgangspunt. De 
grachten zijn ook het huis van de vis. Bij schoon en levend water hoort een 
gezonde visstand. Daarom nemen we maatregelen voor vismigratie en 
paaiplaatsen. De grachten en grachtenkanten kunnen bijdragen aan een groenere, 
koelere en bloeiende binnenstad. 

 
Meer over Water Natuurlijk Delfland, zie: https://waternatuurlijk.nl/delfland 


