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Leefomgeving 

Opgave 7  Water in Rotterdam 

Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort. 

Klimaatverandering leidt in Nederland de komende eeuw tot 
veranderingen in de neerslag. Deze veranderingen zijn in de winter 
anders dan in de zomer.  

2p 26 Welk effect heeft klimaatverandering in Nederland de komende eeuw op  
 de neerslaghoeveelheid in de winter? 
 de aard van de neerslag in de zomer? 

Gebruik kaartblad 26-27. 
Rotterdam ligt in de benedenloop van de grote rivieren. Zonder 
maatregelen kan een zware storm op de Noordzee tot overstromingen 
leiden in de benedenloop van de grote rivieren. 

2p 27 Beschrijf hoe (zonder maatregelen) een zware storm op de Noordzee tot 
overstromingen kan leiden in de benedenloop van de grote rivieren.  

De uitbreiding van steden als Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen en de 
aanleg van het kassencomplex in het Westland hebben bijgedragen aan 
een hogere kans op wateroverlast na hevige regenval. 

2p 28 Leg dit uit. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 

Gebruik bron 1. 
De gemeente Rotterdam wil meer groene daken aanbrengen onder 
andere om het overstromingsrisico in de stad te verminderen.  

2p 29 Leg uit dat groene daken bijdragen aan het verminderen van het 
overstromingsrisico in de stad. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 
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bron 1  

Groene daken in Rotterdam  

Groene daken zijn platte of hellende daken met begroeiing die bestaat uit 
vetplantjes, kruiden, mos of gras. Soms worden ook struiken en bomen 
gebruikt. In noordelijke landen worden groene daken gebruikt als isolatie 
tegen de kou, in zuidelijke landen als verkoeling tegen de hitte. Ook 
Rotterdam ziet nu de voordelen van het plaatsen van groene daken. Zelf 
geeft de gemeente het goede voorbeeld door gemeentelijke gebouwen te 
voorzien van een groen dak. 

vrij naar: http://feitenfictie.deltares.nl 
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