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Waarom klimaatadaptatie?  Reden 1: Hoosbuien 
nemen toe. Bij niets doen -> wateroverlast. 
Groter riool is geen oplossing.

@Hoogheemraadschap  Hollands 
Noorderkwartier



Reden 2: Het wordt steeds droger -> 
groen heeft regenwater hard nodig.  



Reden 3: Helpt tegen bodemdaling 
(vooral in Noord en Zuid-Holland).



Reden 4: Geeft een impuls aan insecten en 
vogels, wat hard nodig is.



Belangrijk bij klimaatadaptief bouwen:
Zorg dat de bodem een spons is en 
niet een verdroogde plak waar het 
water van afglijdt.



De bodem is een spons als daar wortels 
inzitten. Om wortels zijn altijd open 
ruimtes -> de spons.



De vele insecten (goede gravers!) die de 
wortels aantrekken vergroten ook nog eens 
de sponswerking.



Halfverharding zonder voldoende bomen in 
een straat, is daarom niet klimaatadaptief.



De combinatie bomen/beplanting + 
halfverharding = klimaatadaptief bouwen.



Ook niet afvoeren naar sloot, water moet echt 
de bodem in! In de bodem = klimaatadaptief.



Klimaatadaptieve oplossingen door 
vergroening houdt straten droog en daarnaast:

• Geeft verkoeling 
• Geeft zuurstof, slaat CO2 op, zuivert lucht
• Natuurinclusief
• Stimuleert ontmoeten, versterkt sociale cohesie
• Maakt mensen gelukkig
• Maakt een plek mooier -> stijging vastgoedwaarde



Hoe bouw je een klimaatbestendige en 
natuurinclusieve wijk? Pijler 1: 
Parkeren bundelen! Meer ruimte voor groen.





Binnengebied autovrij



Door halfverharding aan weerzijden kan 
calamiteiten toch de woningen bereiken, 
wanneer nodig.



Boszoom, Pijnacker

@Inbo



Ook hier is autoparkeren gebundeld, 
met leefstraat als resultaat (met wadi).



Park van Buijsen, Pijnacker

@Buro Lubbers Bouwer: Heijmans



Park van Buijsen @Heijmans

Parkeren is ook hier gebundeld -> 
maakt leefstraten mogelijk.



Rijswijk



Rijswijk



Pijler 2: Veel groen, bomen!, struiken, 
klimplanten etc. Denk in lagen, tot aan de gevel.



Bomen, struiken, hagen…



Bomen, struiken, hagen…



Durf ook een enkele boom scheef aan te leggen, 
de meest fantastische klimbomen!
(werk van onze groenuitvoerder )



Uitvoeders vroegen ook of ze wat anders mochten 
planten dan hagen. Zie hier het resultaat…



Klimplanten



Klimplanten





Slimme oplossing van groene begeleiding..



Gevelgroen



Gevelgroen



Bij gebiedsontwikkelingen, voorkeur voor
grondgebonden groen.
Duurzamer en beter voor bodem.



Altijd zorgen voor een leefdek! (Groeiplaats groen)

Veel groen



Geen voorbeeld van verantwoord bouwen…



Utrecht Veemarkt



Woerden, Waterrijk



Pijler 3. Wadi’s aanleggen. 









Wadi’s ingezaaid met kruidenmengsel.



Maaibeleid



Maaibeleid/ wadi’s met kruidenmengsel.



Speels



Pijler 4: Verhard alleen wat moet 
(in combinatie met groen!)



Weinig open versus veel open oppervlak



De aanwinst van de wegbeheerders.



Grastegels in diverse uitvoeringen.



Voor op zandgronden.



Grastegels zitten hier onder de grond.



Grastegels zitten hier onder de grond.



Rijbaan versmald met grastegels 



Alle inritten in grastegels…heel veel 
verharding kan halfverhard!



Janssen de Jong

De Scheg 

@IMOSS



De Scheg 

Janssen de Jong



De Scheg 



Natuurlijk spelen = klimaatadaptief



Natuurlijk spelen = klimaatadaptief





Pijler 5. Alle (bijna) platte daken graag in 
groen, kan natuurlijk in combinatie met 
zonnepanelen.



Pijler 6. Aanleg natuurvriendelijke oevers. 1:5



Pijler 6. Oevers natuurvriendelijk maken.

Natuurvriendelijke oevers



Bij een niet klimaatbestendige wijk…daarom zegt 
beheer: klimaatadaptief!



Het levert o.a. welzijn, woonkwaliteit en 
hoge vastgoedwaarde op!
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