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INHOUD VAN TWEE

Technische oplossingen voor klimaatadaptatie: 
Wat je eenmaal in de grond stopt, komt er zelden weer uit



INHOUD VAN TWEE

Kan het ook met oplossingen die de natuur al bedacht heeft?



Ecosysteemdiensten: de natuur maakt (vaak gratis) 
ons leven aangenamer en gemakkelijker
Bron: PBL (2010)



TITEL EN OBJECT

Nature Based Solutions en klimaatadaptatie

- Oplossingen voor hittestress, wateroverlast, droogte, 
overstromingsrisico’s, plagen

- Met de natuur als uitgangspunt
- Natuurlijke materialen (hout, wol, kurk, schelpen, stro)
- Natuurlijke processen (verdamping, sedimentatie, 

meanderen, bodemvorming, groei, afbraak)
- Levende organismen (planten, dieren, bodemleven, 

schimmels, bacteriën)
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TITEL EN OBJECT

Voorbeeld Klimaatplein Saxion Enschede

- Vergroenen plein (op basis van studentenwerk)
- Tegengaan hittestress
- Aangename verblijfs- en ontmoetingsruimte
- Beperken wateroverlast
- Ruimte voor onderwijs en onderzoek

- Vergroenen omgeving (op basis van studentenwerk)
- Verbinden volkspark – Saxionterrein – centrum Enschede
- Koppelen aan biodiversiteitsvisie gemeente Enschede



TITEL EN OBJECT

Proces Klimaatplein

- Ideeën stapsgewijs uitgewerkt door studenten Civiele Techniek in diverse 
praktijkprojecten, op initiatief van Kristoff Derveaux, docent 
Watermanagement

- Waar nodig ondersteund / aangevuld door bedrijven uit de regio (o.a. 
Aveco de Bondt, IAA Architecten)

- Financiering o.a. vanuit innovatiefonds Waterschap Vechtstromen
- Project is onderdeel van bredere beweging voor ontwikkelen van 

Klimaatpleinen in Twente, via Pioneering
- Start bouw verwacht in voorjaar 2023



TITEL EN OBJECT (GROEN)



De verandering in 
getallen
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TITEL EN OBJECT

Ambities Saxion visie Klimaatadaptatie en Biodiversiteit
Regie: Facilitaire Service Organisatie

Klimaatadaptieve buitenruimte
Minder verharding; meer groen; meer schaduw; afkoppelen en opvangen van 
regenwater

Meer ruimte voor biodiversiteit: 5 V’s 
(voedsel, vocht, veiligheid, voortplanten, verbinden)

Bewustwording, ontmoeten en koppeling aan onderwijs en onderzoek 
(experimenten, onderzoeksprojecten, groene ontmoetingsruimte; toegankelijke 
informatie)



TITEL EN OBJECT

Proces visie biodiversiteit en klimaatadaptatie

- Studentenopdracht vanuit Facilitaire Service Organisatie, voor vierdejaars 
studenten Stedenbouwkundig Ontwerpen / Klimaat en Management / 
Bestuurskunde, voor visie op groen rondom Saxiongebouwen Enschede

- Ontwerpideeën zijn verbreed tot een algehele visie Biodiversiteit en 
Klimaatadaptatie, ontwikkeld door FSO voor het College van Bestuur

- Besluitvorming en uitvoering zijn onderdeel van uitwerking SDG’s binnen 
bedrijfsvoering van Saxion





Hevige 
regenval zorgt 

voor 
wateroverlast



Langere
periodes van 

droogte





Nederland focust teveel op het voorkomen van wateroverlast door hevige regenval, maar 
benut die regen onvoldoende om de druk op zoetwatervoorradden te verlagen en drinkwater

te besparen



Oplossingen voor wateroverlast 
en droogte

met natuurlijke, circulaire en 
hernieuwbare materialen

®







Zuivering

Berging













Urban Rain Shell; 
Nature Based

• Complexiteit van natuur = 
slimmer dan ingewikkeldheid 
van de mens (robuust, 
zelfreinigend systeem) 

• Lagere milieudruk (voorbeeld AA 
Ecoschelpenmix; zeer lage MKI-
waarde & netto CO2-opvang 
a125kg per ton over hele 
levenscyclus)

• Geen energie voor zuivering, 
onderhoud minimaal







TITEL EN OBJECT

Nature Based Solutions: wat heb je nodig voor succes?

- De natuur zelf. En verder: 
- Tijd
- Geld
- Kennis
- Handen
- Ruimte
- Enthousiasme



TITEL EN OBJECT

Algemene vragen

- Goed werkende voorbeelden. Wat past in welke situatie?
- Monitoring in de tijd. Hoe gaan situaties zich in de tijd ontwikkelen? Groei, 

onderhoud,  beheer, impact voor gebruikers etc
- Hoe krijg je en houd je mensen enthousiast? Beslissers, uitvoerders / beheerders, 

gebruikers.
- Meervoudig ruimtegebruik / maatschappelijke baten. Wat levert het op in breder 

verband? Hoe vertaal je dat in een business case en in onderhoudsplannen? 



Op weg naar een duurzame en 
natuurinclusieve leefomgeving


