
 

 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

Coolsingel 40 

3011 AD Rotterdam 

 

Schriftelijke vragen: Mag het iets koeler op de Lloydkade en de Müllerpier? 

 

         Rotterdam, 24 maart 2021 

Geacht college, 

De afgelopen drie jaar is hittestress tijdens de zomermaanden en de droogte die ermee gepaard gaat explosief 

toegenomen door klimaatverandering.1 Bewoners drijven hun huis uit tijdens warme dagen maar ook onze 

stadsnatuur en dieren in de stad ervaren er grote hinder van. Extreme hitte kan zorgen voor smog maar ook 

voor meer fijnstof doordat asfalt opwarmt en er vluchtige organische stoffen (voc’s) vrijkomen.2 Kortom, onze 

stad wordt ongezonder met extreem warm weer. Wat GroenLinks betreft krijgt de bestrijding hiervan prioriteit.  

Een van de oplossingen voor het tegengaan van hittestress is het planten van meer groen: meer bomen, 

struiken en ander groengewas. Bewoners aan de Müllerpier en Lloydkade klopten hierover bij ons aan. Al jaren 

proberen zij hun kades te vergroenen. De kades aan de Schiehaven, Kratonkade, Lloydkade, Sint-

Jobs(havenkade) en de Müllerkade zijn enorm stenig waardoor er een lage biodiversiteit is én er enorme 

hitteoverlast is tijdens de zomermaanden. Een deel van de kades bestaat zelfs uit een zwarte steensoort met 

glas erin verwerkt. Deze steensoort werkt als een enorme reflector voor zon en zorgt voor extra opwarming. 

Onze aangenomen motie Groene connectie van oost naar west (20bb1435) roepen we het stadsbestuur op de 

groene connectie in west uit te breiden tussen Het Park en het Dakpark. Een bureau heeft naar aanleiding van 

onze motie onderzoek gedaan naar de vergroeningskansen. Wij zijn blij dat de bovengenoemde kades op de 

kansenkaart terug zijn te zien. 

GroenLinks staat voor een gezonde stad waar ruimte is voor groen en biodiversiteit en waar hittestress geen 

kans krijgt. Wij hebben dan ook de volgende vragen: 

1. Bent u het met ons eens dat hittestress een groot probleem is in onze stad? Zo ja, welke prioriteit 

geeft u aan de aanpak van hittestress?  

2. U heeft toegezegd bij de voorjaarsnota met een voorstel te komen n.a.v. onze motie voor vergroening 

(20bb1435). Om hittestress voor bewoners deze zomer al wat te kunnen wegnemen zou een eerste 

snelle stap het plaatsen van bomen en struiken of ander groengewas gewenst zijn, welke kansen ziet u 

daarvoor?  

3. Hoe kijkt het college nu aan tegen de toepassing van een steensoort die een negatieve impact heeft op 

hittestress? 

4. Welke maatregelen hebt u verder in petto om hittestress tegen te gaan? 

5. Is er een overzichtskaart van de gehele stad met risicogebieden op hittestress met de prioritering van 

de aanpak hiervan? Zo nee, bent u van plan dit te maken? 

Bewoners van de Sint-Jobskade geven aan dat zij met moeite grotere geveltuinen mochten aanleggen, terwijl 

de buurt ruimte en brede stoepen heeft. De kade is 6,40 m breed en stoep is 6,80 meter breed. De 

standaardregel voor het aanleggen van een geveltuin is dat 1,80 meter stoepbreedte overblijft. Daar zit dus 

veel ruimte tussen.  

6. Ziet u mogelijkheden voor bewoners om zelf meer groen voor hun woning aan te brengen, meer dan 

alleen de standaardgeveltuin? Zo ja, bij wie kunnen bewoners hiervoor aankloppen? Zo nee, wat is uw 

bezwaar en waarom? 

Met vriendelijke groet, 

 
Astrid Kockelkoren      

 
1 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/15/weer-is-het-te-droog-wat-gaan-we-eraan-doen-a3999869  
2 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/02/uit-zonverhit-asfalt-komen-ongezonde-dampen-vrij-a4010627 
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