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Voorwoord
Met veel plezier hebben wij dit onderzoek naar klimaatadaptieve maatregelen uitgevoerd. Door
onze docent Reginald Grendelman zijn wij gewezen op de klimaatinspiratietuin. Wij zijn via hem in
contact gekomen met onder andere Ryan Hoekman en Henriekus Stip. Zij zetten zich beide in voor
de Climate Campus.
Ryan Hoekman hebben wij geïnterviewd, zij liet ons weten dat wij welkom waren om deel te nemen
aan het Climate Café. Deze kans hebben wij gepakt en op 19 mei zijn wij naar Zwolle gegaan, om te
bekijken hoe de wadi’s werden gevuld en metingen werden verricht. Dit onderzoek sloot niet
helemaal aan bij ons onderzoek, maar wij hebben een leuk uitstapje gehad en interessante dingen
gezien.
Wij willen Reginald Grendelman, Ryan Hoekman en Henriekus Stip bedanken voor de informatie die
wij van hen hebben mogen ontvangen.
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Samenvatting
In dit onderzoek is er geprobeerd antwoord te krijgen op welke klimaatadaptieve maatregelen in
eigen tuin toegepast kunnen worden. Zowel naar welke maatregelen er zijn, de kosten van deze
maatregelen en hoe burgers aangespoord kunnen worden om deze maatregelen toe te passen in
eigen tuin. De hoofdvraag is: Welke betaalbare klimaatadaptieve maatregelen kunnen burgers in
hun eigen tuin inzetten om effecten zoals droogte/wateroverlast en hittestress in hun eigen buurt te
verminderen? De hoofdvraag is beantwoord door middel van drie deelvragen. Deelvraag één is:
Welke klimaatadaptieve maatregelen worden bij de aanleg van nieuwe tuinen van (duurzame)
woningen toegepast. Om antwoord te geven op deze deelvraag is er een literatuurstudie gedaan van
bestaande literatuur. Ook is er een interview gehouden met Ryan hoekman. Zij zet zich in voor een
klimaatadaptief Zwolle en is werkzaam bij de Climate campus Zwolle. De resultaten van deze
deelvraag zijn dat er al veel mogelijkheden zijn. Omdat er al zoveel mogelijkheden zijn moet er
vooral gekeken worden naar de effectiviteit. Daarnaast moeten burgers betrokken worden bij
klimaatadaptieve maatregelen. Deelvraag twee is: Welke kosten brengen klimaatadaptieve
maatregelen met zich mee op het gebied van hittestress/droogte/wateroverlast? Om deelvraag
twee te beantwoorden is literatuurstudie gedaan. Ook is er een interview afgelegd met Henriekus
Stip. Hij is eigenaar van zijn eigen hoveniersbedrijf en zet zich in voor klimaatadaptieve maatregelen.
Deelvraag drie is: Hoe kan het voor burgers aantrekkelijker gemaakt worden om klimaatadaptieve
maatregelen toe te passen in hun eigen tuin? Voor deze deelvraag is een enquête verspreid. Ruim
twintig mensen hebben de enquête ingevuld. Aan de hand van de resultaten van de enquête is een
conclusie getrokken. De conclusie is dat burgers vooral aangespoord kunnen worden door een
subsidie van de overheid. Ook zouden burgers het prettig vinden als de informatie over
klimaatadaptieve maatregelen duidelijker omschreven zou zijn voor hen. Het antwoord op de
hoofdvraag zijn dat er veel mogelijkheden zijn. Deze mogelijkheden zijn overzichtelijk in een tabel
weergegeven in de conclusie.
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Abstract
In this study, an attempt was made to find an answer to which climate-adaptive measures can be
applied in your own garden. Both into which measures there are, the costs of these measures and
how citizens can be encouraged to take these measures in their own garden. The main question is:
Which affordable climate-adaptive measures can citizens take in their own garden to reduce effects
such as drought/flooding and heat stress in their own neighbourhood? The main question is
answered by means of three sub-questions. Sub-question one is: Which climate-adaptive measures
are applied in the construction of new gardens of (sustainable) houses. To answer this sub-question,
a literature study was conducted. We also held an interview with Ryan Hoekman. She is committed
to a climate-adaptive Zwolle and works at the Climate Campus Zwolle. The results of this subquestion are that there are already many possibilities. Because there are already so many options,
the main focus must be on effectiveness. In addition, citizens must be involved in climate-adaptive
measures. Sub-question two is: What costs do climate-adaptive measures entail in the field of heat
stress/drought/flooding? To answer sub-question two, a literature study was also conducted. An
interview was also conducted with Henriekus Stip. He owns his own landscaping company and is
committed to climate adaptive measures. Sub-question three is: How can climate-adaptive measures
be more attractive for citizens? A survey was distributed for this sub-question. More than twenty
people completed the survey. A conclusion was drawn based on the results of the survey. The
conclusion is that citizens can mainly be encouraged by a subsidy from the government. Citizens
would also appreciate it if the information of these climate-adaptive measures were clearly defined
for them. The answer to the main question is that there are many possibilities. These options are
clearly presented in a table in the conclusion.
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Begrippenlijst
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Klimaatadaptatie → Dit is het proces waardoor samenlevingen de kwetsbaarheid
voor klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de kansen die een
veranderend klimaat biedt. Adaptatie kan autonoom zijn of gepland.
Hittestress → Verschijnsel tijdens een periode met uitzonderlijk warm weer. Wanneer
vochtverlies van het menselijk lichaam, door overmatig transpireren, niet of weinig wordt
aangevuld kunnen grote problemen ontstaan. Het lichaam droogt uit en zelfs een hartaanval
of een beroerte kan het gevolg zijn.
Wateroverlast → Hiermee wordt water op straat bedoeld, er is niet sprake van een
overstroming.
Droogte → Er is sprake van droogte als er meer water verdampt dan dat er valt. De grond is
dan niet met water verzadigd.
Biodiversiteit → hieronder vallen alle planten- en diersoorten.
Klimaatverandering -> Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weertype
of klimaat over een bepaalde periode.
NAS → NAS staat voor Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016. Het NAS geeft onder
andere aan wat de belangrijkste klimaatrisico’s zijn. Daarnaast draagt dit programma bij om
Nederland klimaatbestendiger te maken. Bestaande initiatieven worden versneld en nieuwe
initiatieven worden verder uitgewerkt.
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie →Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk
plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig
en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van
wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.
Grondverzakking →Het dalen van een grondpakket.
Neerslagoverschot → Er valt meer neerslag dan dat er verdampt.
Neerslagtekort → Er vindt meer verdamping plaats dan dat er neerslag valt. Het
neerslagtekort is een manier om de hoeveelheid droogte in een gebied uit te drukken.
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H1 Inleiding
Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt en de intensiteit van buien wordt heviger. Maar ook de
periodes met langdurige droogte worden langer. Hierdoor ontstaan er risico’s zoals wateroverlast en
hittestress. Dit heeft invloed op het dagelijks leven. Hitte veroorzaakt problemen voor de
gezondheid. Denk aan concentratieproblemen, slaapproblemen, uitdroging en overlijdens onder
ouderen. Wateroverlast zorgt voor problemen in huizen, tunnels en logistiek.
De gevolgen van hitte en wateroverlast zijn het grootst in stedelijke gebieden. De stad houdt immers
warmte vast door alle gebouwen, straten en onvoldoende groen in de openbare ruimte. Door alle
bebouwing moet het water direct naar de riolering als er neerslag valt. In tijden van hevige
regenbuien kan de rioleringen in het stedelijk gebied de hoeveelheid water niet aan.
Overstromingen zullen dan ook vaker voorkomen als er niet wordt ingegrepen.
Vier studenten van de opleiding Civiele Techniek aan de hogeschool Windesheim Zwolle gaan in dit
onderzoeksrapport onderzoeken hoe de effecten van hittestress, wateroverlast en verdroging
verminderd kunnen worden. De effecten kunnen verminderd worden door innovatieve producten te
gebruiken in particuliere tuinen, op gevels en in parken. Het eindproduct van dit onderzoek is een
overzicht van alle producten en een indicatie van de kosten van aanleg en beheer& onderhoud voor
klimaatadaptatie.
Leeswijzer
Het onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd. Eerst volgt de inleiding met daarin de aanleiding,
probleemanalyse, doelstelling en vraagstelling. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de onderzoeksopzet
en onderzoeksmethoden toegelicht. Ook is in hoofdstuk 2 de planning en taakverdeling te vinden.
Hoofdstuk 3 is het theoriehoofdstuk hieronder vallen het conceptueel model met de bijbehorende
begrippen. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de deelvragen uitgewerkt en tot slot volgt in
hoofdstuk 5 de conclusie op de hoofdvraag. De literatuurlijst bevindt zich aan het eind van dit
onderzoeksrapport. De planning van hoofdstuk 2 is in de bijlage C opgenomen. In bijlage A zijn de
interviewvragen vragen terug te vinden en in bijlage B zijn de enquêtevragen opgenomen.
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Aanleiding
Na het lezen van onderzoeksopdracht ‘klimaatmaatregelen klimaatinspiratietuin’ opgesteld door
Ryan Hoekman (Climate Campus) is het idee ontstaan om te gaan onderzoeken op welke manier
burgers hun eigen tuin toekomstbestendig kunnen inrichten met het oog op klimaatadaptatie.
Er is veel informatie beschikbaar over klimaatadaptatie, maar door een overmaat aan informatie is
het voor burgers zoeken naar een speld in een hooiberg voor mogelijke maatregelen die zij kunnen
uitvoeren in hun eigen tuin. Teveel informatie maakt het onduidelijk voor de burgers wat zij precies
kunnen doen op het gebied van klimaatadaptatie. Door dit onderzoek moet voor de burger
inzichtelijk worden wat zij zelf kunnen doen in hun eigen tuin om negatieve effecten van de
klimaatverandering zoals hittestress, droogte en wateroverlast te verminderen.
Door als burger bij te dragen aan klimaatadaptatie wordt op een grotere schaal gewerkt aan het
verminderen van hittestress, droogte en wateroverlast. De burgers kunnen zo met elkaar hun buurt
preventief voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering.
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Probleemanalyse en doelstelling
6W methode
Wat is het probleem?
Door opwarming van de aarde verandert het klimaat, dit is in Nederland te merken. Door
klimaatverandering krijgen we extremer weer, ook meer hittegolven. Het gevolg is dat burgers meer
last zullen krijgen van extreme hitte wat leidt tot hittestress. Hittestress is de mate van hinder
tijdens extreem hete periodes. Vooral in gebieden met veel wegen en gebouwen kan hittestress
voor veel hinder zorgen. Hittestress is de belangrijkste veroorzaker van de overlijdenspieken tijdens
hete periodes en zorgt ook voor een afname in de arbeidsproductiviteit.
Ook zullen er langere periodes van droogte optreden, dit correspondeert met de toename van hete
periodes. Dit heeft gevolgen voor de natuur en landbouw. Het grondwaterpeil zal dalen, dit heeft als
gevolg dat natte natuurgebieden kunnen uitdrogen. Het dalen van de grondwaterpeil zal voor het
landbouw als gevolg hebben dat de oogsten lager uitvallen.
Een ander gevolg van klimaatverandering is wateroverlast. Zoals al eerder is aangegeven krijgen we
door klimaatverandering extremer weer, dus ook heftigere regenbuien. In de afgelopen tien jaar
kwamen die al meer voor dan zeventig jaar geleden. De huidige rioolsystemen zijn niet ingesteld op
die toename van neerslag. Als er meer neerslag valt dan waar het riool op berekend is, zal het
overstromen. Het overtollige water zal dan opgeslagen moeten worden op de straten en in tuinen.
Als het water daar ook geen kant op kan zal dit leiden tot wateroverlast, dit zal tot schade leiden.
Hittestress, verdroging en wateroverlast, problemen die zijn ontstaan door de klimaatverandering
kunnen deels opgelost worden door de mens zelf. Toch gebeurt dit op te kleine schaal, aangezien
mensen niet precies weten hoe ze zelf hittestress, verdroging en wateroverlast tegen kunnen gaan.
Er is veel informatie over klimaatadaptatie te vinden, te veel. Mensen zien door de bomen het bos
niet meer.
Waarom is het een probleem?
Het wiel is als het ware al uitgevonden om te werken aan klimaatadaptatie, maar er is onvoldoende
kennis bij de burgers. De uitgevoerde onderzoeken zijn vooral in technische taal geschreven,
waardoor de burgers vaak geen idee hebben wat ze lezen en snel de handdoek in de ring gooien om
zich er verder in de oplossingen te verdiepen. Ook gaan steeds meer mensen liever voor een
onderhoudsvriendelijke tuin (weinig groen). Maar hittestress, verdroging en wateroverlast zorgen
voor ontzettend veel problemen. Zo raken kwetsbare groepen extra verzwakt door hittestress. Deze
kwetsbare groepen zijn bijvoorbeeld ouderen, kinderen en hart en longpatiënten. Hun lichaam kan
de extra hitte minder goed afvoeren dan het lichaam van gezonde mensen. Hittestress heeft ook
invloed op het aantal sterftegevallen. Tijdens hele hete periodes is het sterftecijfer 12% hoger dan
normaal. Ook zijn er meer ziekten dat zorgt voor een hoge druk op de gezondheidszorg.
Ook kan door het hoge temperatuur en door droogte verzakking ontstaan van de grond en de lage
grondwaterstanden kunnen de houten funderingen van gebouwen aantasten, hierdoor worden deze
gebouwen minder veilig. Daarnaast kan bij plensbuien niet al het water afgevoerd worden, wat leidt
tot wateroverlast.
Wie heeft last van het probleem?
De burgers ondervinden zelf hinder van wateroverlast, verdroging en hittestress, maar zij zijn ook de
sleutel om hieraan te werken. Met name de burgers die wonen in bebouwde steden hebben last van
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hittestress, verdroging en wateroverlast,. Dit komt door de grote hoeveelheid aan baksteen, beton
en asfalt in steden. Op het platteland hebben ze hier minder last van omdat er meer groen aanwezig
is. Ook hebben de zwakkere burgers meer last van de gevolgen van klimaatverandering zoals
ouderen, kinderen en hart en longpatiënten.
Waardoor ontstaat het probleem?
Hittestress, droogte en wateroverlast ontstaat door klimaatverandering. Deze problemen kunnen de
burgers zelf aanpakken, maar zij hebben te weinig kennis hoe zij zelf de gevolgen van de
klimaatverandering tegen kunnen gaan. De oplossingen zijn niet voldoende onder de aandacht
gebracht bij de burgers.
Waar doet het probleem zich voor?
De gevolgen van de klimaatverandering doen zich voor in heel Nederland. Vooral in steden waar veel
bebouwing staat en weinig groen aanwezig is.
Wanneer is het probleem ontstaan?
Het probleem klimaatverandering kwam aan het einde van de 20ste eeuw in belangstelling wegens
een geobserveerde opwarming van de aarde. Sindsdien zijn er steeds meer problemen ontstaan op
het gebied van verdroging, wateroverlast en hittestress. Door verschillende onderzoeken zoals het
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (een plan van het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen) en
de Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) is uitgezocht hoe ruimtelijke adaptatie versneld
kan worden. Er is dus onderzoek gedaan, de oplossingen zijn er, maar de uitkomsten zijn voldoende
bekend onder de burgers. Daarnaast zijn de resultaten van de onderzoeken vaak in technische taal
geschreven, waardoor de burgers niet begrijpen wat ze lezen.
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Doelstelling
Door dit onderzoek moet voor de burger inzichtelijk worden wat zijzelf kunnen doen in hun eigen
tuin om negatieve effecten van de klimaatverandering (hittestress, droogte en wateroverlast) te
verminderen. De oplossingen moeten in duidelijke taal geschreven worden, zodat elke Nederland
kan begrijpen wat zij zouden kunnen doen op het gebied van klimaatadaptatie. Er wordt een
overzicht gemaakt van maatregelen en de effecten van de maatregelen op hittestress, droogte en
wateroverlast worden aangegeven. Ook wordt een indicatie gegeven van de kosten voor de aanleg
en het beheer en onderhoud van de maatregel.
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Vraagstelling
Hoofdvragen
“Welke betaalbare klimaatadaptieve maatregelen kunnen burgers in hun eigen tuin inzetten om
effecten zoals droogte/wateroverlast en hittestress in hun eigen buurt te verminderen?
Overzicht hoe hoofdvraag beantwoord kan worden:
Maatregel

Oplossing op het gebied van
Hittestress

Droogte

Kosten**
Wateroverlast

Aanleg

B&O

*B&O staat voor Beheer en Onderhoud
** Kosten worden uitgedrukt in sterren (* , **, ***, ****, ****)
* (1)staat voor een zeer kleine investering (ongeveer minder dan 100 euro)
** (2) staat voor een kleine investering (ongeveer minder dan 500 euro)
*** (3) staat voor een middelgrote investering (ongeveer minder dan 1000 euro)
**** (4)staat voor een grote investering (ongeveer minder dan 2000 euro)
***** (5) staat voor een zeer grote investering (ongeveer meer dan 2000 euro)

Deelvragen
1. Welke klimaatadaptieve maatregelen worden bij de aanleg van nieuwe (duurzame) tuinen
van (duurzame) woningen toegepast?
2. Welke kosten brengen klimaatadaptieve maatregelen met zich mee op het gebied van
hittestress/droogte/wateroverlast?
3. Hoe kan het voor burgers aantrekkelijker gemaakt worden om klimaatadaptieve
maatregelen toe te passen in hun eigen tuin?
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H2 Onderzoeksopzet
DEELVRAAG 1: WELKE KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN WORDEN BIJ DE AANLEG VAN NIEUWE
TUINEN VAN (DUURZAME) WONINGEN TOEGEPAST?
Door middel van een kwalitatief onderzoek kan onderzocht worden welke maatregelen op het gebied
van klimaatadaptatie nu worden toegepast bij de aanleg van nieuwe woonwijken. Deze eerste
deelvraag is een voorbeeld van een voorschrijvende vraag. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit een
literatuuronderzoek en een interview.
DEELVRAAG 2: WELKE KOSTEN BRENGEN KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN MET ZICH MEE OP
HET GEBIED VAN HITTESTRESS/DROOGTE/WATEROVERLAST?
Deze deelvraag is een beschrijvende vraag. De vraag kon ook gesteld worden als ‘’wat zijn de kosten
van de klimaatadaptieve maatregelen? Deze deelvraag kan beantwoord worden door een kwalitatief
onderzoek. Met een analyse van bestaand materiaal en een inhoudsanalyse kan deze deelvraag
beantwoord worden.
DEELVRAAG 3: HOE KAN HET VOOR BURGERS AANTREKKELIJKER GEMAAKT WORDEN OM
KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN TOE TE PASSEN IN HUN EIGEN TUIN?
Deze deelvraag is als ontwerpende vraag gesteld. De vraag had ook gesteld kunnen worden als “op
welke wijze kan het voor burgers aantrekkelijker gemaakt worden om klimaatadaptieve maatregelen
toe te passen in hun eigen tuin?” Deze deelvraag kan beantwoord worden door een kwalitatief
onderzoek uit te voeren. Door middel van een enquête kan achterhaald worden of mensen
überhaupt open staan voor het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen in hun tuin. Wanneer
dit niet zo is moet uitgezocht worden waarom burgers hier niet voor open staan. Ook moet
uitgezocht worden wat burgers zou overhalen om klimaatadaptieve maatregelen wel toe te passen
in hun tuin.
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Onderzoeksmethoden
DEELVRAAG 1: WELKE KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN WORDEN BIJ DE AANLEG VAN NIEUWE
(DUURZAME) WONINGEN TOEGEPAST?
Literatuuronderzoek:
• Zoeken op de termen: klimaatadaptatie, klimaatadaptieve maatregelen, klimaatadaptieve
oplossingen, oplossingen droogte, oplossingen hittestress, oplossingen wateroverlast,
Nederland voorbereiden op klimaatverandering Rijksoverheid.nl, maatregelen droogte tuin,
maatregelen wateroverlast tuin, maatregelen hittestress tuin, Climate Campus.
•

Websites:
o https://www.stowa.nl/deltafacts/zoetwatervoorziening/aanpassen-aanklimaatverandering/droogte-en-hitte-de-stad. Op deze website is veel informatie te
vinden over droogte en hitte in stedelijk gebied.
o https://www.wavin.com/nl-nl/kenniscentrum/nieuws/10-tips-hoe-we-hittestress-insteden-kunnen-verminderen

•

Folder:
o klimaatin10steden_online.pdf (citydealklimaatadaptatie.nl)

Interview:
Er wordt een interview gehouden met Ryan Hoekman van Climate Campus. Daarnaast wordt er een
interview afgenomen met een hovenier, Henriekus Stip. De vragen die gesteld zijn tijdens de
interviews staan in bijlage A.
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DEELVRAAG 2: WELKE KOSTEN BRENGEN KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN MET ZICH MEE OP
HET GEBIED VAN HITTESTRESS/DROOGTE/WATEROVERLAST?
Analyse van bestaand materiaal:
• Kostenoverzichten bekijken/offertes indienen bij tuinarchitecten / hovenier.
Literatuuronderzoek:
• Rapport
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/real-estate/articles/financiele-instrumentenklimaatadaptief-bouwen.html
•
•
•

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/klimaatadaptatie-nederlandse-steden-kostminimaal-42-miljard-euro
Google: kosten klimaatadaptatie maatregelen view on value. (PDF)
https://www.squarewise.com/wp-content/uploads/2020/08/0928825_Steinvoort_bachelorscriptie.pdf (PDF)

Interview:
Het interview wat gehouden wordt onder Ryan Hoekman en een hovenier. Aan allebei wordt
gevraagd of zij een kostenindicatie kunnen geven over de maatregelen die zij toepassen.
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DEELVRAAG 3: HOE KAN HET VOOR BURGERS AANTREKKELIJKER GEMAAKT WORDEN OM
KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN TOE TE PASSEN IN HUN EIGEN TUIN?
Enquête:
Voor dit onderzoek is het belangrijk dat er een enquête wordt gemaakt. Deze enquête wordt
afgenomen onder huiseigenaren en toekomstige starters op de woningmarkt. De enquête wordt
verspreid via social media, zoals Whatsapp en Snapchat.
De enquête staat uitgewerkt in bijlage B.
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Planning en taakverdeling
Wat zijn de doelen?
Het doel is antwoord krijgen op de deelvragen om, zodat antwoord gegeven kan worden op de
hoofdvraag: “Welke klimaatadaptieve maatregelen kunnen burgers in hun eigen tuin inzetten om
effecten zoals droogte/wateroverlast en hittestress in hun eigen buurt te verminderen?’’
Uit welke onderdelen bestaat het onderzoek?
Dit onderzoek bestaat uit drie deelvragen die elk een onderzoeksmethode hebben.
In welke volgorde worden de onderzoeken uitgevoerd?
Voor het beantwoorden van deelvraag 2, moet eerst antwoord zijn gegeven op deelvraag 1.
Deelvraag 3 kan afzonderlijk van deelvraag 1 en 2 worden uitgevoerd. Om antwoord te geven op de
hoofdvraag moeten de onderzoeken uitgevoerd worden en de drie deelvragen uitgewerkt zijn.
Prioriteit voltooiing van de verschillende onderzoeken?
Zoals eerder genoemd moet deelvraag 1 eerst verwerkt zijn voordat deelvraag 2 beantwoord kan
worden. Deelvraag 1 heeft dus een prioriteit van voltooiing voor deelvraag 2. Ook moeten de
verschillende onderzoeken op de aangegeven deadline voltooid zijn.
Deadlines / mijlpalen
•
•
•
•

Start: Week J 5 april t/m 11 april
Inleveren conceptrapport met voorlopige resultaten: Week O (week na meivakantie) 10 mei
t/m 16 mei
Posterpresentatie: Week Q (week voor tentamens) is 24 mei t/m 30 mei
Inleveren onderzoeksrapport: 11 juni 2021

Vakanties/vrije dagen/tentamenweek:
• Koningsdag: 27 april 2021
• Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei 2021 week N
• Hemelvaartsdag: 13 mei 2021
• Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
• Tentamenperiode 4: 3 juni t/m 11 juni.
Taakverdeling
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door vier tweedejaars civiele techniek studenten van de Hogeschool
Windesheim. De taken worden als volgt verdeeld:
Voor periode 4 contact leggen met mensen voor het interview. Dit gebeurt door iedereen in de week
29 maart.
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Persoon 1 (Kirsten Smit):
-

Literatuuronderzoek voor deelvraag 1 zodat iedereen op de hoogte is van de maatregelen
die al worden toegepast op het gebied van klimaatadaptatie. Taak 1,3 en 4
Deelvraag 2 taak 1 en taak 2 informatie zoeken/ bestaand materiaal, Deelvraag 2 taak 4
verwerken van gegevens
Deelvraag 3 Enquête maken, analyseren en gegevens van enquête verwerken
Hoofdvraag taak 1, 3, 4

Persoon 2 (Leandra Torres):
-

Literatuuronderzoek voor deelvraag 1 zodat iedereen op de hoogte is van de maatregelen
die al worden toegepast op het gebied van klimaatadaptatie. Taak 1,3 en 4
Deelvraag 2 taak 1 en taak 2 informatie zoeken/ bestaand materiaal, Deelvraag 2 taak 4
verwerken van gegevens
Deelvraag 3 Enquête maken, analyseren en gegevens van enquête verwerken
Hoofdvraag taak 1, 3, 4

Persoon 3 (Tamar Koelewijn):
-

Literatuuronderzoek voor deelvraag 1 zodat iedereen op de hoogte is van de maatregelen
die al worden toegepast op het gebied van klimaatadaptatie. Taak 1,3 en 4
Deelvraag -1 interview Ryan/ tuinarchitect als het lukt + analyseren en verwerken +
deelvraag 2 taak 3 over kosten
Deelvraag 2 taak 1 en taak 2 informatie zoeken/ bestaand materiaal, Deelvraag 2 taak 4
verwerken van gegevens
Hoofdvraag taak 1, 2, 4

Persoon 4 (Caroline van der Sandt):
-

Literatuuronderzoek voor deelvraag 1 zodat iedereen op de hoogte is van de maatregelen
die al worden toegepast op het gebied van klimaatadaptatie. Taak 1,3 en 4
Deelvraag -1 interview Ryan/ tuinarchitect als het lukt + analyseren en verwerken +
deelvraag 2 taak 3 over kosten
Deelvraag 2 taak 1 en taak 2 informatie zoeken/ bestaand materiaal, Deelvraag 2 taak 4
verwerken van gegevens
Deelvraag 2 taak 4 verwerken van gegevens
Hoofdvraag taak 1, 2, 4 en 5

Groepsvergaderingen: Elke maandag groepsvergadering. Indien een vergadering op een feestdag
valt, wordt deze een dag opgeschoven.
Zie voor de planning bijlage C.
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H3 Theorie
Conceptueel model

Legenda:
in het conceptueel model geeft een pijl aan dat er sprake is van een causale relatie
in het conceptueel model geeft een doorgetrokken streep aan dat er sprake is van een
correlatie
…… Blauwe kaders met stippellijn geven de deelvragen aan
…… Paars kader met stippellijn geeft de hoofdvraag aan
- - - Verband tussen twee verschillende oorzaken wordt in het zwart aangegeven
met een streepjeslijn
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Begrippen:
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Klimaatadaptatie → Dit is het proces waardoor samenlevingen de kwetsbaarheid
voor klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de kansen die een
veranderend klimaat biedt. Adaptatie kan autonoom zijn of gepland.
Hittestress → Verschijnsel tijdens een periode met uitzonderlijk warm weer. Wanneer
vochtverlies van het menselijk lichaam, door overmatig transpireren, niet of weinig wordt
aangevuld kunnen grote problemen ontstaan. Het lichaam droogt uit en zelfs een hartaanval
of een beroerte kan het gevolg zijn.
Wateroverlast→ Hiermee wordt water op straat bedoeld, er is niet sprake van een
overstroming.
Klimaatverandering -> Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weertype
of klimaat over een bepaalde periode.
NAS → NAS staat voor Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016. Het NAS geeft onder
andere aan wat de belangrijkste klimaatrisico’s zijn. Daarnaast draagt dit programma bij om
Nederland klimaatbestendiger te maken. Bestaande initiatieven worden versneld en nieuwe
initiatieven worden verder uitgewerkt.
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie →Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk
plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig
en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van
wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.
Grondverzakking →Het dalen van een grondpakket.
Neerslagoverschot → Er valt meer neerslag dan dat er verdampt.
Neerslagtekort → Er vindt meer verdamping plaats dan dat er neerslag valt. Het
neerslagtekort is een manier om de hoeveelheid droogte in een gebied uit te drukken.
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H4 Resultaten
Deelvraag 1: WELKE KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN WORDEN BIJ DE AANLEG VAN
NIEUWE (DUURZAME) WONINGEN TOEGEPAST?
De laatste jaren wordt steeds vaker duidelijker dat het klimaat veranderd. In de zomer wordt het
steeds warmer en de intensiteit van de buien wordt hoger. De riolering kan vaak de hoge intensiteit
regenbuien niet meer aan. Straten lopen over en dit richt veel schade aan. Ook worden er vaak
airco’s geplaatst in huizen. Airco’s kosten veel stroom wat weer slecht is voor het milieu. Met
maatregelen op gevels en daken kan warmte tegen gehouden worden. Er kan al op kleine
schaal klimaatadaptieve maatregelen worden toegepast om de gevolgen te beperken. Te beginnen
de inrichting van tuinen. Tegenwoordig wordt er te snel gekozen om alleen stenen in de tuin toe te
passen, omdat dit makkelijk te onderhouden is en het minder geld kost dan planten en
andere klimaatadaptieve maatregelen. In deze deelvraag wordt een totaaloverzicht
van klimaatadaptieve maatregelen op een rijtje gezet welke toegepast kunnen worden door
particulieren in hun tuin.
Er zijn ontzettend veel mogelijkheden die burgers kunnen toepassen om bij te dragen aan
klimaatadaptatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen
die hittestress/droogte/wateroverlast beperken.
Gangbare maatregelen die toegepast kunnen worden om hittestress te beperken zijn:
• Groene daken op schuren
Zowel van een plat als hellend dak kan een groen dak gemaakt worden. Door
vetplanten ook wel sedumplanten te plaatsen wordt het dak bedekt met groen. Een groen
dak zorgt voor verkoeling tijdens warme dagen. Zwarte schuurdaken worden warm,
aangezien donkere kleuren zonlicht absorberen. Een groen dak van planten kan warmte
beter reguleren. Uit onderzoek is gebleken dat een zwart plat dak temperaturen haalt van
bijna 70,8 graden Celsius bij een hittegolf. De temperatuur van een dak met planten (een
groen dak) had een temperatuur van 45,2 graden Celsius. 1
Een groen dak heeft ook als voordeel dat de opbrengst van de zonnepanelen hoger zijn als
er een groen dak wordt toegepast. Dit komt omdat bij een te hoge luchttemperatuur
zonnepalen een lager rendement behalen. Daarnaast zorgt een groen dak zorgt ervoor
dat de luchttemperatuur beter gehandhaafd wordt.
• Groene tuinen (Planten/ struiken/ bomen)
Groene tuinen bevatten veel groen zoals bomen, struiken, planten en gras. Een groene tuin
zorgt voor veel meer verkoeling dan een met stenen bestrate tuin. Gras absorbeert
warmte net als andere groene elementen. Bomen zorgen voor verkoeling doordat ze water
verdampen en daardoor de hitte afvoeren. Bovendien geven bomen schaduw.
• Witte daken
In plaats van groene schuur-/tuinhuisdaken kan ook gekozen worden voor witte
daken. Witte daken zorgen net als groene daken voor verkoeling. Een groen dak werd tijdens
een hittegolf 45,2 graden Celsius en op een wit dak werd een temperatuur van 42,8 graden
Celsius gemeten2. Wanneer zonlicht op een wit oppervlak valt, wordt het zonlicht
gereflecteerd in plaats van geabsorbeerd. De warme straling wordt dus als het ware
terug gestraald. Hoewel een wit dak iets koeler blijft dan een groen dak heeft een groen
dak wel de voorkeur, omdat zo’n dak ook nog water kan opnemen tijdens natte perioden.

1

Temperaturen van platte daken tijdens hittegolf - Dakdekker voor dakonderhoud of renovatie dak
(kewodak.nl)
2
Temperaturen van platte daken tijdens hittegolf - Dakdekker voor dakonderhoud of renovatie dak
(kewodak.nl)
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• Waterpartijen
Waterpartijen zorgen voor verkoeling, maar niet elke waterpartij zorgt voor een
temperatuurverlagend effect. Ondiepe wateren warmen sneller op dan diepere wateren.
Wanneer het ’s nachts afkoelt, blijft het water in ondiepe wateren warm, waardoor de
omgevingstemperatuur weer verhoogd wordt. 3 Een fontein is daarentegen wel erg effectief,
omdat het hier stromend water gaat.
• Schaduw creëren
Door schaduw te creëren wordt de temperatuur lager. Het water na het sproeien verdampt
hierdoor ook minder snel.
• Grote voegen
Door grote voegen is er minder tegeloppervlak. Tegels nemen makkelijk hitte op. Door deze
maatregel toe te passen wordt de hittestress lager.
• Gazon
Gazon koelt de omgeving af. Hierdoor wordt de hittestress verkleint.

3

https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/verdiepen-in-warmer-water-een-modelstudie-naarwatertemperaturen-en-het-effect-van-diepte
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Gangbare maatregelen die toegepast kunnen worden om droogte te beperken zijn:
• Afkoppelen - infiltratie
Een regenpijp kan bijvoorbeeld afgekoppeld worden. Dit is een gescheiden waterstroom van
afvalwater en regenwater (hemelwater), hierdoor infiltreert het regenwater in de
bodem wat droogte helpt tegen te gaan.
• Laagte in tuin
Dit is een verdiepte ligging van enkele kubieke meters gevuld met grind heeft berging in de
poriën die snel bereikt wordt. Lediging is naar grondwater. De inhoud wordt voor circa twee
derde in beslag genomen door het grind. Water wordt hierdoor langer vast gehouden.
• Sproeien/ beregenen
Door water aan te voeren wordt plaatselijk verdroging van het groen voorkomen. In droge
periodes is er vaak te weinig water om alles te sproeien. Drinkwater bedrijven waarschuwen
steeds vaker om zo weinig mogelijk drinkwater te gebruiken.
• Regenwaterbuffertank
Deze tank van een paar kubieke meters vangt dakwater op voor bijvoorbeeld toiletspoeling,
de was en om planten water te geven. De tank wordt op basis van voorspelde neerslag
geleegd.
• Regenwaterput/-tank/ regenton (regenhergebruikinstallatie)
Het water dat door een regenton wordt opgevangen bij intensieve buien kan goed gebruikt
worden om tijdens droge perioden de tuin te onderhouden. Tijdens warme zomers
waarschuwen drinkwaterbedrijven niet voor niets dat mensen zuinig met het drinkwater
moeten omgaan. Mensen gebruiken schoon drinkwater om onder andere hun tuin te
besproeien. Wanneer regenwater wordt opgevangen in natte tijden en in droge
tijden wordt gebruikt om tuinen mee te besproeien, wordt er geen schoon drinkwater
hiervoor gebruikt, maar hemelwater. Er is hier sprake van een win-winsituatie. Tijdens de
natte perioden vindt er geen wateroverlast plaats, omdat het water wordt opgevangen en
tijdens droge perioden kan het opgevangen water weer gebruikt worden. Naast een
regenton kunnen ook andere producten gebruikt worden om regenwater op te vangen denk
aan een put of tank.
• Slim bewateringssysteem
Hiermee kun je je planten automatisch bewateren. Het voordeel is dat er in de nacht
bewaterd kan worden. In de nacht in de verdamping veel lager dan overdag. Dan schijnt de
zon namelijk. Ook kan er precies genoeg water gegeven worden. Er wordt dan minder water
verspeelt.
Gangbare maatregelen die toegepast kunnen worden om wateroverlast te beperken zijn:
• Regenwaterput/-tank/ regenton (regenhergebruikinstallatie)
De tanken, putten en tonnen zijn in allerlei volumes te koop. In plaats van een standaard
kunststof regenton zijn er houten regentonnen te koop die voor een mooie uitstraling in de
tuin zorgen. Regentonnen zijn aan te schaffen bij bouwmarkten. Ook is het mogelijk om
zelf een oud wijnvat aan te schaffen en zelf om te bouwen tot een regenton. Dit is een
eenvoudige manier om zelf een regenton te maken voor relatief weinig geld.
Een houten vat is lastiger om ondergrond toe te passen, maar het is al mogelijk om een
kleine regenton ondergronds toe te passen. De regenton kan gemakkelijk regenwater
opvangen tijdens intensieve buien.
• Groene daken op schuren
Zowel van een plat als hellend dak kan een groen dak gemaakt worden. Door
vetplanten ook wel sedumplanten te plaatsen wordt het dak bedekt met groen. Deze
planten kunnen water opnemen tijdens regenbuien, op deze manier hoeft er minder water
afgevoerd te worden door het riool.
• Groene tuinen, minder bestrating (of waterdoorlatende verharding)
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Tuinen die vol gelegd worden met stenen/tegels kunnen het water bij intensieve buien niet
goed afvoeren. 4Om wateroverlast tegen te gaan wordt een tuin onder afschot gelegd zodat
er zich geen plassen in de tuin gaan vormen. Het water wordt dan vaak richting een put
geleid. Dit is geen goede oplossing om wateroverlast tegen te gaan, omdat hierdoor een
enorme toename plaatsvindt van de afvoer van water door de riolering. Hier is het
rioolsysteem in Nederland niet op ingericht. Het is beter om het hemelwater de
mogelijkheid te geven om te infiltreren in de grond oftewel vast te houden. Eerst
vasthouden dan bergen en als het echt niet anders kan dan afvoeren. Dit is de
drietrapsstrategie die wordt toegepast om te voorkomen dat rivieren overstromen, maar is
ook een goede basis voor het afvoeren van hemelwater in tuinen. Door in een tuin water
vast te houden (te laten infiltreren), raakt de bodem vochtig/verzadigd. Het grondwaterpeil
zal stijgen, waardoor er minder sprake is van droogte in de tuin. Wanneer het vasthouden
van het water in de tuin niet mogelijk is, zal het water in de tuin geborgen moeten worden.
Het bergen van water kan gerealiseerd worden door het toepassen van bijvoorbeeld een
regenton. Het opgevangen water kan gebruikt worden bij het bewateren van de tuin. Indien
het bergen van water ook geen optie is, is de laatste mogelijkheid het afvoeren van water.
Het water wordt dan zo snel mogelijk richting het riool geleid en heeft dan nauwelijks meer
een mogelijkheid om in de grond te infiltreren.
Wanneer huiseigenaren toch graag een stukje verharding in hun tuin willen hebben, zoals
een pad naar de schuur of een oprit is het beter om voor een waterdoorlatende verharding
te kiezen in plaats van grote tegels. De waterdoorlatende verharding kan namelijk het water
dat erop valt gemakkelijk in de grond laten infiltreren. Bij enorme plensbuien bestaat de
kans dat er kort een klein laagje water op de verharding achterblijft, maar na verloop van
tijd infiltreert dit water in de bodem. Voorbeelden van waterdoorlatende verhardingen zijn:
houtsnippers, grind, grasbetontegels.
• Afkoppelen regenwater
Door het regenwater af te koppelen wordt het riool ontlast tijdens piekbelastingen. Het
regenwater kan ook wegzakken waardoor het grondwater aangevuld wordt.
• Regenwaterbuffertank met sturing
Tijdens regenbuien wordt het regenwater opgevangen door deze buffertank. Hierdoor
wordt het riool tijdelijk ontlast.
• Afvoercapaciteit riolering vergoten
De capaciteit van de riolering is steeds vaker te laag. Het gevolg is dat de straten
overlopen. Door de afvoercapaciteit te vergroten wordt de kans kleiner dat de riolering de
piekbelastingen niet meer aankan. Dit is wel een maatregel als laatste hulpmiddel toegepast
zou moeten worden.
• Tuin verlagen
Het water kan tijdelijk opgeslagen worden in het verlaagde deel van de tuin. Het is eigenlijk
een soort wadi. In droge periodes kunnen kinderen gewoon spelen in het verlaagde deel.
• Waterdak met gedoseerde afvoer
Een waterdak wordt gebruikt voor het tijdelijk opslaan van regenwater. Het water wordt
afgevoerd. Dit kan als een statisch of dynamisch systeem zijn. Bij een statisch systeem wordt
de overstort hoger geplaatst. Het water loopt dan weg als het water stijgt. Een dynamisch
systeem is een slim systeem dat rekening houdt met weersvoorspellingen. Hierdoor kan er
maximaal water vastgehouden worden. Het riool wordt met een waterdak ontlast.
• Waterdoorlatende bodembedekkers
Dit zijn bodembedekkers die makkelijk water opvangen. Zoals grind, split, boomschors en
cacaodoppen. Te gebruiken voor de oprit en een tuinpad.
4

https://www.riool.info/je-tuin-niet-betegelen
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• Bodemverbeteraars
Bodemverbeteraars moeten verwerkt worden door de bovenlaag van de tuin, in de
wortelzone van de planten, zodat planten beter groeien en gezonder zijn. Op deze manier
wordt de grondstructuur verbeterd en de bodemvruchtbaarheid verhoogd. Hierdoor neemt
de grond makkelijker water op.
• Open goot
Dit is een goot die regenwater wegleidt naar een plek waar het water makkelijk kan
infiltreren of hergebruikt kan worden. Bij piekafvoeren wordt het riool ontlast.
• Regenwaterschutting
Een regenwaterschutting is een schutting waarin regenwater opgevangen wordt. De
schutting zorgt voor de opvang van regenwater en het hergebruik van regenwater. De
regenwaterschutting kan aan een regenpijp gekoppeld worden zo wordt het water niet op
het rioolsysteem afgevoerd. Het water dat opgevangen wordt in de schutting kan gebruikt
worden om de tuin/planten te bewateren. De Rainwinner is een voorbeeld van een
regenwaterschutting. De Rainwinner is een eenvoudig systeem, onderhoudsarm en heeft
over het algemeen een grotere opslagcapaciteit dan een regenwaterschutting.
• Vijver voor de opvang van regenwater.
Een regenwatervijver is zoals de naam zegt een vijver voor regenwater. Dit is een plek
waar het regenwater in opgevangen kan worden en waar het water naar af kan stromen. De
vijver kan als een berging gezien worden, ook kan het water langzaam vanuit de vijver in de
grond infiltreren.
• Grote voegen tussen tegels
Dit zijn grotere voegen tussen tegels. De voegen worden aangelegd met gras of
inveegsplit. Stapstenen in het gazon zijn hier een voorbeeld van. Het water tijdens
regenbuien kan hierdoor makkelijker wegzakken. Het riool wordt hiermee ontlast.
• Gazon
Gras neemt water op.
• Infiltratiekratten
Een infiltratie krat is een vorm van infiltratie onder de grond. Een infiltratiekrat kan gezien
worden als een bak/krat waarin een water geborgen kan worden. Vervolgens kan het water
langzaam in de bodem infiltreren. Het water wordt op deze manier dus op zijn plaats
vastgehouden en hoeft niet via het riool afgevoerd te worden. Een infiltratiekrat ligt onder
de grond dus bovengronds wordt de ruimte behouden. Infiltratiekratten zijn in verschillende
maten te verkrijgen. Een infiltratiekrat is relatief onderhoudsarm wel is het belangrijk dat de
blad- en zandvang goed schoon is.
• Moestuin/kruidentuin
Moestuintjes en kruiden nemen water op tijdens regenbuien. Beide zijn gemakkelijk aan te
leggen. Een kruidentuin is goed voor de biodiversiteit in een tuin. Een moestuin heeft meer
onderhoud nodig dan een kruidentuin.
• Grindkoffer
Een grindkoffer is een berging dat onder de grond ligt. Deze opslag is gevuld met grind. Er
ontstaan holle ruimtes. In deze ruimtes kan water opgeslagen worden. Dit water zakt
langzaam in de bodem weg. Er is wel een filterdoek nodig om te voorkomen dat de bodem
dichtslibt door bijvoorbeeld zand. Een grindkoffer kan op kleine schaal worden toegepast.
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Interview
Om inzichtelijk krijgen hoe onderwijs en communicatie kan bijdragen aan het toepassen van
klimaatbestendige maatregelen is er een interview afgenomen met Ryan Hoekman. Ryan is
werkzaam bij Climate Campus (coördinater onderwijsprojecten) en GlobalGoalsZwolle 17
(coördinator). Het interview is afgenomen op dinsdag 13 april 2021 door Tamar Koelewijn en
Caroline van der Sandt.
Uit het interview zijn meerdere punten aan het licht gekomen, waaraan gedacht moet worden bij
klimaatadaptatie. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om rekening te houden met minder gesitueerden.
Kinderen die in armoede leven, worden niet grootgebracht
met klimaatadaptieve maatregelen. Daarom zullen deze kinderen wanneer zij later zelf een huis
hebben ook niet snel aan deze maatregelen zullen denken. Om klimaatadaptieve maatregelen ook
voor minder gesitueerden beschikbaar te stellen, zijn er een aantal mogelijkheden:
• Lenen/beschikbaar stellen van klimaatadaptieve projecten
Dit kan gezien worden als een soort kringloopwinkelprincipe. Wanneer bepaalde mensen
een regenopvangbare regenschutting niet meer ‘mooi’ vinden of meer willen doen aan het
milieu kunnen zijn deze schutting beschikbaar stellen aan andere mensen die er wel op
zitten te wachten en het zelf eigenlijk niet zouden kunnen financieren.
• Voorlichting/cursussen lesgeven op school
Wanneer er vanuit school meer aandacht gegeven wordt
aan klimaatadaptieve maatregelen, krijgen alle kinderen hier kennis van. Het maakt niet uit
of een kind uit een armer milieu komt of niet, ze krijgen wel de mogelijkheid om meer te
weten te komen over klimaatadaptieve maatregelen.
• Reclame
Veel kinderen kijken tegenwoordig (te)veel naar televisie/beeldschermen.
Door uitlegfilmpjes te tonen tussen programma’s / filmpjes door, komen de kinderen
wederom in aanraking met de klimaatadaptieve maatregelen.
Jongeren mensen investeren niet zo snel in klimaatadaptieve maatregelen, aangezien het hen niets
oplevert. Nu zijn de maatregelen op dit moment niet rendabel. Het zit nog echt in een
beginfase. Vroeger waren zonnepanelen ook veel duurder dan op dit moment. Over een paar jaar
zullen deze prijzen vanzelf zakken.
Om kosten aan maatregelen te hangen is redelijk gecompliceerd. De kosten om een groene tuin aan
te leggen is lastig om in te schatten, omdat dit ligt aan welke planten worden toegepast in de
tuin. Ook zijn de beheer & onderhoudskosten niet in voorhand te bepalen, omdat niet bekend is
hoeveel water er aan de planten gegeven moet worden.
In de loop der jaren is het idee van zo snel mogelijk al het water afvoeren, verandert in vasthoudenbergen en afvoeren. Het vasthouden van water kan op meerdere manieren gerealiseerd worden:
• Toepassen van regentonnen in de tuin.
Regenwater wordt opgevangen in de regenton, vervolgens kan met dit opgevangen water de
tuin bewaterd worden.
• Innovatieve regenton met bloempot
De regenton wordt dan afgesloten

Kraampje in de bouwmarkt waar de klimaatadaptieve maatregelen verkocht worden,
daar informatie geven, hoe ze het moeten aanleggen etc. workshops geven om mensen enthousiast
te maken.
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Op de vraag “wat zou elke huiseigenaar als klimaatadaptieve maatregel in hun tuin moeten
toepassen?” antwoorde Ryan het volgende;
“Dan wil ik eerst beginnen met het afkoppelen in huis. Dat het water wat gebruikt wordt voor het
douchen/ wasmachine opgeslagen wordt in een waterbekken onder het huis. Het opslaan moet echt
belangrijk worden. Daarnaast de standaard maatregelen zoals een regenton, en vooral veel gras en
planten toepassen.

Conclusie deelvraag 1
Er zijn ontzettend veel maatregelen die toegepast kunnen worden in tuinen om wateroverlast,
hittestress en droogte te verminderen. De eerste maatregelen die eenvoudig toegepast
kunnen worden zijn groen erin, tegels eruit en de regenton. De impact van de verschillende
maatregelen verschillen veel met elkaar. Het is daarom ook goed om naar de effectiviteit van de
maatregelen te kijken.
Het is belangrijk om kinderen van jongs af aan te leren over klimaatadaptieve maatregelen. Dit kan
door voorlichting te geven op de basisscholen. Ook volwassenen kunnen bijgeschoold worden in
bijvoorbeeld tuincentra of via filmpjes op Youtube. Veel mensen weten namelijk niet waar zij
moeten beginnen op het gebied van de maatregelen. De eerste stap is het belangrijkste.
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Deelvraag 2: WELKE KOSTEN BRENGEN KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN MET ZICH
MEE OP HET GEBIED VAN HITTESTRESS/DROOGTE/WATEROVERLAST?
Deze deelvraag geeft antwoord op de vraag welke kosten klimaatadaptieve maatregelen met zich
mee brengen. De verschillende maatregelen die burgers in hun eigen tuin kunnen inzetten zijn in
deelvraag 1 uitgewerkt, nu wordt aangegeven hoeveel een bepaalde maatregel ongeveer aan kosten
met zich mee brengt op het gebied van aanleg en beheer & onderhoud.
Het lastig om exacte bedragen te noemen voor de aanlegkosten en beheer-& onderhoudskosten van
maatregelen, daarom worden de kosten uitgedrukt in sterren (*****).
* (1)staat voor een zeer kleine investering (ongeveer minder dan 100 euro)
** (2) staat voor een kleine investering (ongeveer minder dan 500 euro)
*** (3) staat voor een middelgrote investering (ongeveer minder dan 1000 euro)
**** (4)staat voor een grote investering (ongeveer minder dan 2000 euro)
***** (5) staat voor een zeer grote investering (ongeveer meer dan 2000 euro)
Om de maatregelen te vergelijken is het ook van belang om de kosten van de maatregelen op een
rijtje te zetten. Huiseigenaren willen vaak wel maatregelen in hun tuin toepassen maar het budget is
vaak te klein om echt grote investeringen te kunnen doen. Huiseigenaren willen liever investeren in
hun huis, bijvoorbeeld om de energierekening te verlagen.
De kosten van de maatregelen staan hier van hoog naar laag:
•

•

5
6

Regenhergebruiksinstallatie (5)
Onder een regenhergebruikinstallatie vallen bijvoorbeeld infiltratiekratten.
Infiltratiekratten zijn er in allerlei soorten en maten. De kosten van een infiltratiekrat van
600 liter (1200x1200x400 mm) zijn €314,48,-. Een gemiddelde achtertuin heeft een
oppervlakte van 50 à 100 m2. Stel er wordt 20 m2 aan kratten geplaats dan kost het al…
1200 x 1200 mm2 = 1,44 m2. 20/1,44 is ongeveer 14 kratten en dat kost ruim €4800 ,Infiltratiekratten hebben niet veel onderhoud nodig. Wel is het van belang dat de
bladvang en het zandvang regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt worden. 5
Regenwaterschutting (4)
Het plaatsen van een regenwaterschutting is relatief hoog. De prijs is afhankelijk van de
afmetingen van de regenwaterschutting die geplaatst wordt. Een voorbeeld van een
regenschutting die geplaatst kan worden is de Rainwinner. De Rainwinner is een module.
Eén module kan 110 liter water bergen. (De afmetingen van 1 module zin 90 cm * 22 cm
* 60 cm l*b*H). De kosten voor 1 losse module van de Rainwinner van 110 liter is €146,-.
1 set van 330 liter kost €489,-. Dit is inclusief een installatie set en een chromen
tapkraanset. Voor een gemiddelde tuin zijn ongeveer 3 sets nodig, dit kost in totaal
€1335,-.6 Daarom valt de regenwaterschutting onder 4 sterren.
Er hoeft niet veel onderhoud aan een regenwaterschutting verricht te worden. Wel is
het belangrijk dat de regenwaterschutting niet gaat overlopen. Het is daarom van belang

Infiltratiekrat online kopen - gratis verzending - Leidingshop
Prijzen inclusief BTW - Rainwinner, the sunny side of rain
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•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

7

dat de bladvang en het bladrooster regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt
worden.
Groene daken (3)
Een groen dak kan relatief goedkoop uitgevoerd worden. Het dak kan bedekt worden
met sedumplanten, één vierkante meter groen dak kost ongeveer rond de 30/40 euro 7,
hierbij zijn de kosten van het filtervlies, het beschermdoek, de substraatlaag en
drainagelaag inbegrepen. Hoe groter het dak, hoe hoger de kosten natuurlijk worden
voor de aanleg.
Het onderhoud: Het water dat op het dak valt moet ook weg kunnen stromen, dus de
afvoer moet vaak gecontroleerd worden of deze vrij is van blad en dergelijke. Ook moet
er onkruid verwijderd worden tijdens het onderhouden. Tot slot is het belangrijk dat de
planten voldoende bemest worden, het is voldoende om dit 1x per jaar te doen.
Regenwatervijver (3)
Er zijn veel verschillende materialen nodig. Denk aan pompen, filters en vijverolie. Ook
zijn er planten nodig. De kosten zijn daarom relatief hoog.
Infiltratie onder de grond/ infiltratiekratten (3)
Deze oplossing is niet goedkoop. Een beginnersset begint ongeveer bij 500 euro. Daarna
zijn er nog opties die de prijs verhogen.
Hoogteverschil (3)
Er is een graafmachine nodig. Deze kosten kunnen flink oplopen. Als het eenmaal is
aangelegd is er geen onderhoud meer nodig.
Grindkoffer (2)
Ongeveer € 80-€ 200 per m3. Dit is relatief laag. Er is weinig onderhoud nodig. De
zandvang en bladvang moeten schoongemaakt worden.
Moestuintje (2)
Een moestuin kan zo veel geld kosten als je zelf wilt. Zaden zelf kosten niet veel geld. Als
het professioneler wordt aangepakt kunnen de kosten wel oplopen.
Gazon (2)
Het inzaaien van gazon is goedkoop. Er bestaan ook kant en klare grasmatten die
uitgerold worden in de tuin. Deze optie is echter wel duurder.
• Planten/ struiken/ bomen (2)
Planten, struiken en bomen hoeven helemaal niet zo veel geld te kosten. Het is
belangrijk om ze dan aan te schaffen als ze klein zijn. Dit bespaart flink op de prijs. Het
kost dan wel wat meer tijd voordat ze groot zijn. een kweker is vaak goedkoper dan een
tuincentrum.
Slim bewateringssysteem (2)
Groene gevel (1)
Een groene gevel kan goedkoop worden uitgevoerd. Het kan al beginnen bij een paar
zakken aarde en beplanting. Er is niet veel onderhoud nodig. Alleen een beetje water
geven op zijn tijd is nodig om de plantjes te laten groeien. Als er plantjes dood zijn
moeten ze er uitgehaald worden.
Grote voegen (1)
Grote voegen zijn niet duur. Het is zelfs goedkoper om grote voegen te nemen dan
tegels. Er is ook niet veel onderhoud nodig. Soms moeten de producten zoals
houdsnippers aanvullen en een paar keer onkruid wieden.

https://www.groendakwebshop.nl/sedumplant-16-voor-plat-dak.html
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• Infiltratievlak (1)
geen graafmachine nodig. Hierdoor is de aanschafprijs laag. Ook is er geen onderhoud nodig.
Alleen het gazon moet op zijn tijd aandacht krijgen.
• Tegels eruit, groen erin (1)
Groen is goedkoper dan tegels. Tegels zijn in aanschafprijs hoog. Er is wel veel meer
onderhoud nodig voor het groen. Dit maakt de onderhoudskosten veel hoger dan de
tegels. Groen heeft ook meer onderhoud nodig dan tegels.
• Schaduw creëren (1)
Schaduw kan al makkelijk gecreëerd worden. de aanschafprijs is laag. er is geen
onderhoud nodig om schaduw te creëren dus er zijn geen onderhoudskosten.
• Open goot (1)
De kosten van open goot liggen aan het materiaal. De aanschafprijs van het materiaal is
laag. Het is belangrijk dat de goot niet verstopt raakt. Er is weinig onderhoud nodig.
• Regenton (1)
De kosten van een regenton kunnen al beginnen bij 50 euro. Er zijn ook luxere varianten
die kosten al wel snel 300 euro. Er is weinig onderhoud nodig. Wel moet opgelet worden
als het vriest. Het water moet dan uit de ton zijn. ook moet de bladvang
schoongehouden worden.
• Regenpijp afkoppelen (1)
Het afkoppelen is goedkoop. Alleen de regenpijp moet doorgezaagd worden en er
moeten ook bochtstukken worden toegpast. er is geen onderhoud nodig.
• Bodemverbeteraars (1)
Dit hoeft echt niet duur te zijn. Het begint al voor een paar tientjes. Er hoeven ook niet
meteen veel planten toegepast worden. bodembedekkers zijn onderhoudsarm.
• Waterdoorlatende bodembedekkers (1)
De kosten zijn vrij laag. Het kan al beginnen bij kleine plantjes. De plantjes hoeven niet
veel onderhoud te hebben. 8,9
De winnaar van de effectiefste maatregel wat betreft de verhouding kosten en impact is tegel eruit,
groen erin. De impact is hoog en de kosten zijn laag.
Er is ook een interview afgelegd met Henriekus Stip. Hij is eigenaar van zijn eigen hoveniersbedrijf.
Henriekus Stip doet mee met de pilot klimaat adaptieve showtuin van Climate Campus. Dit doet hij,
omdat hij mee wilde denken aan een duurzame inspiratietuin. Hij vindt het belangrijk om steeds
vaker klimaatadaptieve maatregelen toe te passen in tuinen van particulieren. Hij gaf ook aan dat
Zwolle een interessant werkgebied is en via het Climate campus kan hij in contact komen met
potentiële opdrachtgevers.
Het hoveniersbedrijf probeert altijd een tuin klimaatadaptief aan te leggen. Dat begint bij een goede
verhouding groen en verharding. De regel is dat maximaal 30% verharding mag zijn in een tuin. Hij
gaf aan dat in de Veluwse zandgrond dan weinig aanvullende maatregelen nodig zijn. In Zwolle zijn
er andere grondsoorten. Dan moet je meerdere maatregelen treffen om regenwater op te vangen.

8

https://klimaatklaar.nl/jij/

9

Tips om je huis en tuin klimaatbestendig te maken - Klimaatadaptatie Provincie Noord-Brabant
(klimaatadaptatiebrabant.nl)
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Specifiek voor het regenwater kan een deel van de tuin verlaagd worden, een trampolinekuil kan
prima dienen voor infiltratie van regenwater. Daarnaast gaf Henriekus aan dat zij gebruikmaken van
hulpmiddelen voor infiltratie zoals Hydrorock infiltratieblikken of kunststof infiltratiekratten. Ook is
het belangrijk om water op te slaan. Dit kan met een rainwinner of rainblock. Ondergronds zijn er
ook mogelijkheden zoals een ondergrondse tank of een regenwaterzak in een kruipruimte.
In de woningbouw wordt vaak snel gekozen voor infiltratiekratten voor afkoppeling van het
hemelwater. Dit is een keuze vanuit gemak. Er zijn nog veel meer creatieve oplossingen om
hemelwater op te vangen. Iedere tuin is wel anders, dus er is iedere keer weer een andere oplossing
nodig.
Henriekus gaf aan dat hij altijd naar de situatie kijkt van een tuin. Er zijn ook regels vanuit de
overheid. Dit heeft vaak te maken met de minimale berging van regenwater. Vanuit die regels en de
wensen van de klanten kijkt Henriekus naar oplossingen om de tuin klimaat adaptief in te richten.
Wel vindt hij een eis dat een fikse regenbui van ongeveer 35mm op eigen terrein moet worden
kunnen houden en kunnen worden verwerkt. Ook vindt hij dat elke tuin mimimaal een boom moet
hebben. Een boom is positief voor de hittestress en het is ook heel waardevol voor de biodiversiteit.
Het is moeilijk om kosten van maatregelen te vergelijken. De Rainblock is een dure regenton.
Daarnaast is er vaak meer nodig dan een regenton. De maatregelen verschillen wel wat in prijs maar
het kan zo duur gemaakt wordt als de klant dit wenst.
Henriekus gaf aan dat hij het belangrijk vindt om opdrachtgevers mee te nemen in het hele verhaal.
Dus ook met problemen als verdroging, de klimaatverandering, de biodiversiteit, de
verantwoordelijkheid als burger. Er zijn ook vaak subsidies vanuit gemeenten beschikbaar om de
maatregelen te promoten.
Om de eerste stap te zetten om in de tuin klimaatadaptieve maatregelen toe te passen is het
belangrijk om eenvoudig te beginnen. Zaag een regenpijp door en maak een verlaagd gedeelte in de
tuin waar het water weg kan zakken. Kijk wel even goed naar de hoeveelheid water die je kunt
verwachten. Hij gaf aan dat bij een bui van 35mm een vierkante meter dak zorgt voor 35liter water.
Ook moet er gekeken worden naar de biodiversiteit. Planten zijn een must!
Het is ook belangrijk om volwassenen enthousiast te maken voor de maatregelen. Hier zijn
bijvoorbeeld filmpjes voor nodig. Maar de mensen moeten dat wel leuk vinden. Cursussen zouden
ook kunnen, maar dat lijkt hem praktisch wel een lastige. Mensen leren sneller van filmpjes. De
filmpjes moeten ook niet te lang duren anders haken mensen snel af.
Henriekus gaf aan dat hij niet zozeer andere maatregelen treft in nieuwbouwtuinen dan in
bestaande tuinen. In nieuwbouwwijken hoeft vaak geen rekening te worden gehouden met het
opvangen van hemelwater dat van daken komt. Dat is vaak al goed geregeld tijdens de bouw.
Vanuit het bouwbesluit is er de verplichting om het regenwater wat op eigen terrein valt ook op
eigen terrein te bergen. Vanuit die regel moet een bewoner sowieso aan de slag. Daarnaast kunnen
gemeentes zelf eventueel aanvullende eisen stellen, dit komt hij niet vaak tegen. In sommige
gemeente zijn er wel weer voorzieningen in de openbare ruimte waar je op aan kunt sluiten.
Daarnaast zijn er wel steeds meer subsidies beschikbaar met bijbehorende eisen.
Als laatste gaf Henriekus aan dat er creatief nagedacht moet worden. Dit is niet lastig, maar begin
echt eenvoudig!
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Helaas kon Henriekus Stip niet veel vertellen over de kosten van de maatregelen. Deze kosten
verschillen namelijk per tuin. Een tuin heeft namelijk nooit dezelfde afmetingen. De afmetingen
bepalen de kosten. Er is dus echt een offerte nodig.

Subsidie
Gemeentes, waterschappen en provincies zien steeds vaker in dat klimaatadaptieve maatregelen
van belang zijn om problemen door hittestress, droogte en wateroverlast te verminderen in
dichtbevolkte gebieden. Om inwoners te stimuleren om deze maatregelen toe te passen in eigen
tuin. Het verschilt per organisatie hoeveel subsidie een inwoner kan aanvragen. Het waterschap
werkt vaak met subsidies aan buurtinitiatieven. Bijvoorbeeld om de buurt te vergroenen. Dit betreft
dus meestal niet subsidies voor een particuliere tuin. Steeds vaker geeft de Provincie ook subsidies.
Dit is nog niet het geval bij alle provincies. De provincie kijkt ook vaak naar buurtinitiatieven.
De gemeentes geven wel subsidie voor maatregelen per inwoner. De gemeentes kijken het vaakst
naar wat de totale oppervlakte in vierkante meter is van een tuin. Het rijk geeft een bijdrage van 200
miljoen euro voor 45 werkregio's. Jaarlijks wordt het gereserveerde subsidiebedrag hoger, omdat
klimaatverandering steeds serieuzer genomen wordt.
Conclusie deelvraag 2
Een nadeel van klimaatadaptieve maatregelen in een tuin is dat het geld dat erin geïnvesteerd wordt
niet/nauwelijks terugverdiend wordt door de particulier zelf. De baten zijn in plaats van op
particulierniveau op publiekniveau. Een wijk/buurt wordt beter van de investering van de particulier.
De particulier investeert in de samenleving. Hierdoor is een investering in een tuin anders dan een
investering in bijvoorbeeld zonnepanelen voor een huiseigenaar. Zonnepanelen zijn in de loop der
jaren steeds meer rendabel geworden voor huiseigenaren om aan te schaffen. Huiseigenaren weten
dat ze na een bepaald aantal jaar de aanschafprijs eruit hebben gehaald en dan ‘gratis’ elektriciteit
hebben. Bij het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen in een tuin is dit een ander verhaal.
Het toepassen van infiltratiekratten in een tuin is bijvoorbeeld een erg grote investering. Het water
dat opgevangen wordt, kan gebruikt worden om een tuin te bewateren. De kosten van het water dat
hiermee bespaard wordt is nihil. Water is Nederland is erg goedkoop, water is namelijk een primaire
levensbehoefte. Om het toepassen van infiltratiekratten of andere opvangproducten te stimuleren
zou water eigenlijk duurder moeten worden. Op deze manier hebben mensen er echt iets aan te
investeren in deze producten, aangezien men dan weet dat zij de kosten na verloop van tijd
terugverdienen. Een andere oplossing die het aantrekkelijker maakt voor huiseigenaren om water op
te vangen is het invoeren van beregeningsverboden tijdens droogte. Dit zal een huiseigenaar eerder
stimuleren om water op te vangen en zo zijn tuin de bewateren met zijn zelf opgevangen water. Om
inwoners te stimuleren om de maatregelen toe te passen worden er subsidies verstrekt. Deze
subsidies worden verstrekt door de gemeentes, provincies en waterschappen. Steeds vaker
gebruiken inwoners deze kans.
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Deelvraag 3: HOE KAN HET VOOR BURGERS AANTREKKELIJKER GEMAAKT WORDEN
OM KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN TOE TE PASSEN IN HUN EIGEN TUIN?
Deze enquête is verspreid onder 22 mensen. De enquête is verspreid via Facebook, Whatsapp,
Snapchat en LinkedIN. Uit de enquête moet blijken of mensen al bezig zijn met het toepassen van
klimaatadaptieve maatrelen, zo ja, wat doen ze dan? Wanneer mensen nog niets doen, moet blijken
waarom deze mensen geen klimaatadaptieve maatregelen gebruiken in hun en hoe zijn
gestimuleerd zouden kunnen worden om wel maatregelen toe te passen. Ook wordt inzichtelijk
gemaakt hoeveel geld mensen ongeveer aan klimaatadaptieve maatregelen willen uitgeven.
De resultaten van de enquête zijn hieronder weergegeven:
Vraag 1.

Vraag 2.
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Vraag 3.

Vraag 4.
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Vraag 5.

Vraag 6.
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Vraag 7.

Vraag 8.
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Vraag 9.

Conclusie deelvraag 3
Door de resultaten van de enquête te analyseren kan geconcludeerd worden dat een subsidie en
meer informatie van de overheid de meeste burgers kan overhalen om hun tuin klimaat adaptief in
te richten. Burgers willen vooral hun tuin klimaat adaptief inrichten om regenwater op te vangen en
om wateroverlast tegen te gaan. Ook kan gezegd worden dat burgers liever niet te veel tijd en geld
aan hun tuin besteden. Het is dus belangrijk dat burgers meer informatie krijgen over klimaat
adaptieve maatregelen die ongeveer 500 euro kosten en die niet veel tijd in beslag nemen om te
onderhouden.
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H5 Conclusie
Er wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: “Welke betaalbare klimaatadaptieve maatregelen
kunnen burgers in hun eigen tuin inzetten om effecten zoals droogte/wateroverlast en hittestress in
hun eigen buurt te verminderen?
De betaalbare klimaatadaptieve maatregelen die burgers kunnen gaan toepassen in hun eigen tuin
staan in de tabel hieronder weergegeven.
Maatregel

Oplossing op het gebied van
Hittestress

Regenton
Regenwatervijver
Groen dak
X
Hoogteverschil aanbrengen in tuin
Grindkoffer
Gazon
X
Planten/struiken/bloemen/bomen X
Grote voegen tussen tegels
Infiltratievlak / buffer

Droogte
X
X

Wateroverlast
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kosten**
Aanleg
*
**
***
***
**
**
**
*
*

B&O
*
**
*
*
*
*
*
*
*

*B&O staat voor Beheer en Onderhoud
** Kosten worden uitgedrukt in sterren (* , **, ***, ****, ****)
* (1)staat voor een zeer kleine investering (ongeveer minder dan 100 euro)
** (2) staat voor een kleine investering (ongeveer minder dan 500 euro)
*** (3) staat voor een middelgrote investering (ongeveer minder dan 1000 euro)
**** (4)staat voor een grote investering (ongeveer minder dan 2000 euro)
***** (5) staat voor een zeer grote investering (ongeveer meer dan 2000 euro )

Het is belangrijk om te weten dat de kosten toenemen naarmate het oppervlak van de tuin groter
wordt. In dit onderzoek is uitgegaan van een gemiddeld tuinoppervlak, ongeveer 150 m2.
De maatregelen moeten al vanaf jonge leeftijd onder de aandacht gebracht worden. Dit kan
bijvoorbeeld door voorlichtingen op de basisschool. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als
ouders geen groene tuin hebben de kinderen dit later ook niet hebben. Op dit vlak is dus nog veel te
winnen.
Om volwassenen te leren tuinieren moeten er informatiefilmpjes gemaakt worden en cursussen
georganiseerd worden bij bijvoorbeeld tuincentra.
Om inwoners over de streep te trekken om klimaatadaptieve maatregelen toe te passen verstrekken
gemeentes, provincies en waterschappen subsidies aan inwoners. Er wordt vaak gekeken naar de
oppervlakte van de tuin. Of er wordt subsidie gegeven aan buurtinitiatieven om maatregelen te
treffen in de buurt. Elk jaar wordt het gereserveerde subsidiebedrag dat het rijk verstrekt hoger. In
de enquête kwam ook naar voren dat burgers subsidies een goede stimulans zou zijn. Vaak weten
burgers nog niet dat ze dit kunnen aanvragen. Dit punt kan dus zeker nog beter onder de aanbracht
komen.
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Bijlage A - Interviewvragen
Vragen die tijdens het interview met Ryan Hoekman behandeld worden:
• Bent u bezig met klimaatadaptatie tijdens uw opdrachten?
• Welke duurzame maatregelen past jullie bedrijf toe?
• De klimaatadaptieve inrichting is duurder dan een ‘’normale’’ inrichting, heeft dat invloed?
• Wat zijn de kosten ongeveer? (voor deelvraag 2)
•
•
•
•
•
•
•
•

Specifiekere vragen aan Ryan Hoekman:
Hoe bent u bij Climate Campus gekomen?
Jullie zijn bezig met de klimaatshowtuin om allerlei maatregelen te presenteren, kunt al vertellen
wat jullie gaan toepassen?
Heeft u ook een indicatie van wat zulke maatregelen kosten, Mag indicatie de een is groter dan
die bijvoorbeeld.
Lopen jullie in de voorbereiding van de klimaatshowtuin tegen dingen aan, bijvoorbeeld dat
bepaalde maatregelen niet haalbaar zijn om uit te voeren voor een particulier.
(Investeringskosten hoger dan opbrengst)
Als je wil beginnen met klimaatadaptieve maatregelen toepassen wat zou volgens u dan de
startmaatregel zijn?
Wat zouden huiseigenaren volgens u sowieso in hun tuin moeten toepassen?
Hoe zouden mensen volgens haar enthousiast kunnen worden om klimaatadaptieve
maatregelen in hun tuin toe te passen?
Artikel: tuinen helemaal bestraat zijn omdat mensen een onderhoudsarme tuin willen hebben,
hoe zit het met deze maatregelen vergen deze ook veel onderhoud? En de onderhoudskosten?
Hoe denkt u dat mensen opeens wel tijd hebben deze maatregelen te onderhouden?

Specifiekere vragen tijdens het interview met Henriekus Stip
• Wat is de aanleiding dat u mee doet met de Klimaat adaptieve showtuin van Climate
Campus?
• Wij hebben al een paar maatregelen gezien op uw site zoals de Rainblock
regenwaterschutting, afkoppeling van het hemelwater en de rainwinner. Welke andere
klimaatadaptieve producten gebruikt u in tuinen?
• Welke klimaatadaptieve maatregelen moeten er minimaal aanwezig zijn in een tuin volgens
u?
• Wat is uw advies voor mensen die graag klimaatadaptieve maatregelen in hun tuin zouden
willen toepassen, maar hier eigenlijk niet de middelen (geld) voor hebben?
• Wij zijn ook aan het onderzoeken wat de kosten zijn voor deze maatregelen. Kunt u een
overzicht hiervan geven? Misschien een indicatie in aanlegkosten en beheer- en
onderhoudskosten? (Als een specifiek bedrag niet haalbaar is, mag u het ook aangeven door
middel van een – en een +. Lage prijs is onder de 500, + is boven de 2000, +/- zit tussen de
500-2000 euro.
• Hoe zouden mensen volgens u enthousiast kunnen worden om klimaatadaptieve
maatregelen in hun tuin toe te passen? Veel mensen zien het namelijk als een investering,
waarbij ze de kosten er niet zelf uit halen.
• Op welke manier zouden mensen het beste geschoold kunnen worden om te leren
tuinieren? (Bijvoorbeeld door cursussen op school, via bouwmarkten, online filmpjes etc.)
• Als u een nieuwbouwproject heeft. Legt u dan andere producten aan dan in een bestaande
tuin?
• Zijn er tegenwoordig richtlijnen waar tuinen in nieuwbouwprojecten aan moeten voldoen?
(Minimale verhouding groen/tegels, water opvangen etc. )
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Bijlage B – Enquête
Enquête:
Voor dit onderzoek is het belangrijk dat er een enquête wordt gemaakt. Deze enquête wordt
afgenomen onder huiseigenaren en toekomstige starters op de woningmarkt. De enquête wordt
verspreid via social media, zoals Whatsapp en Snapchat.
De enquête bevat de volgende vragen
Vraag 1- Wat is uw geslacht?
o Man
o Vrouw
o Wil ik niet zeggen
Vraag 2 – Binnen welke leeftijdscategorie valt u?
o 20 of jonger
o 21-25
o 26-30
o 31-35
o 36-40
o 41-45
o 46-50
o 51-55
o 56 of ouder
Vraag 3 - Waar woont u?
o Stad
o Dorp
o Buitengebied
Vraag 4 – Wat is uw woonsituatie
o Rijtjeswoning
o Hoogbouw
o Vrijstaand
o 2- onder 1- kap

Vraag 5- Hoe groot is uw tuin?
o Kleiner dan 100 m2
o Tussen de 100 m2 en 200 m2
o Tussen de 200 m2 en 300 m2
o Groter dan 300 m2
Vraag 6 - Bent u al bezig met het toepassen van duurzame oplossingen in uw tuin om
droogte/wateroverlast en hittestress tegen te gaan? (Denk aan veel groen, een vijver in uw tuin,
weinig bestrating)Zo ja, wat doet u al? Zo nee, wat kan u overhalen om wel maatregelen in uw tuin
te treffen? Denk aan subsidie, tegemoetkoming
Zo ja, wat doet u al?
Zo nee, wat kan u overhalen om wel maatregelen in uw tuin te treffen?
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Vraag 7- Waarom zou u duurzame oplossingen in uw tuin willen toepassen? ( Meerdere antwoorden
mogelijk)
o
o
o
o
o

Om regenwater op te vangen
Voor biodiversiteit
Tegengaan wateroverlast in eigen tuin
Voor schaduw in de tuin bij warme dagen
Iets anders namelijk:

Vraag 8- Hoeveel tijd zou u maximaal per week kwijt willen zijn aan het onderhouden van uw tuin?
o
o
o
o
o
o

Minder dan 30 minuten
30 minuten tot 1 uur
1 uur tot 2 uur
2 tot 3 uur
3 uur of meer
Ik huur liever een hovenier in

Vraag 9- Wat zou u eenmalig uit willen geven om uw tuin duurzaam in te richten?
o
o
o
o
o

0 – 500 euro
500 – 1000 euro
1000 – 1500 euro
1500 – 2000 euro
2000 euro of meer
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Bijlage C – Planning
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