
Waterplan 2 Rotterdam beschrijft hoe de gemeente Rotterdam, het waterschap Hollandse Delta en de 
hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard de komende jaren willen 
omgaan met het water in de stad. Dit is vastgelegd, omdat de klimaatverandering ook voor Rotterdam 
grote gevolgen kan hebben. Om de stad ‘waterproof’ te maken moet er een nieuwe aanpak komen voor 
de waterberging, de waterkwaliteit en de bescherming tegen het water. 

Het huidige waterplan behandelt vrijwel alle watergerelateerde thema’s, waaronder: wateroverlast, 
waterveiligheid en de Kaderrichtlijn Water. Het Waterplan draagt ook innovatieve manieren aan om de 
wateropgave te realiseren. Denk aan groene daken (daktuinen waarop het water wordt vastgehouden) en 
waterpleinen, die bij regen vollopen, maar bij droogte dienst doen als speelplek of openbaar plein.



Informatie

Gemeente
Internet: www.rotterdam.nl/waterloket 
Telefoon: 14 010 (lokaal tarief)
E-mail: info.waterloket@rotterdam.nl

Voor informatie over grondwatermeetnet zie:
Internet: www.rotterdam.nl/grondwatermeetnet

Voor informatie over funderingsproblemen 
zoals paalrot:
Internet: www.rotterdam.nl/funderingsloket  
E-mail: funderingsloket@dsv.rotterdam.nl
 
Waterschappen
Voor informatie over het oppervlaktewater (peil 
van singels en/of waterkwaliteit van singels) 
kunt u terecht bij het Hoogheemraadschap of 
Waterschap:
Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard 
Internet: www.hhsk.nl
Telefoon: 010-4537200 
Hoogheemraadschap van Delfland
Internet: www.hhdelfland.nl 
Telefoon: 015-2608108
Waterschap Hollandse Delta
Internet: www.wshd.nl 
Telefoon: 0900-2005005 (10ct/ min)
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Volg het Waterloket op twitter: @Waterloket010

Veiligheid
Bij waterveiligheid gaat het om twee 
hoofdthema's: dijken en buitendijks 
bouwen. Uitgangspunt is dat de 
stad beschermd is en blijft tegen het 
water. Op langere termijn moeten er 
keuzes gemaakt worden over de 
stormvloedkering en de gewenste 
dijkhoogtes. Dat gebeurt in een 
forum met alle betrokken partijen.

Waterkwaliteit 
Rotterdam en de waterschappen streven 
naar hogere kwaliteit van het water in 
2015. Enerzijds omdat Europa daarvoor 
richtlijnen heeft opgelegd, maar ook 
omdat dit meer gebruiksmogelijkheden 
biedt, als beter ervaren wordt door de 
inwoners en meer economische waarde 
heeft. Bovendien zijn er minder kosten 
voor beheer en onderhoud. Dankzij een 
systematiek van waterkwaliteitsbeelden 
kunnen we kiezen voor maatregelen die 
technisch uitvoerbaar en betaalbaar zijn. 

Waterkwantiteit 
De komende jaren zal Rotterdam 
meer neerslag moeten bergen dan 
nu gebeurt. Dat gebeurt door het 
creëren van ruimte voor open 
water. Waar geen of weinig ruimte 
is, moeten we ons richten op 
innovatie en alternatieve 
mogelijkheden om water vast te 
houden. Voorbeelden zijn wadi's, 
watertuinen, waterpleinen en 
begroeide daken. 

Riolering
Afvoer van regenwater gaat meestal via 
de riolen. Bij meer neerslag leidt dat tot 
problemen met het huidige stelsel. Die 
problemen zijn te voorkomen door 
regenwater op te vangen en af te voeren 
in een apart systeem, dus scheiding van 
het vuile afvalwater en het schone 
hemelwater. Dit mag niet schadelijk zijn 
voor volksgezondheid en milieu. Het 
ombouwen van het Rotterdamse 
rioolstelsel is geen sinecure. Rioolbuizen 
gaan zo'n vijftig jaar mee; de ombouw zal 
dus tientallen jaren beslaan. 
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