EEN GROENE PLUS
VOOR KLIMAATADAPTATIE
Door het veranderende klimaat vindt er meer
heftige regenval plaats, maar heeft u als
gemeente ook last van drogere en hetere
zomers. Om uw gemeente leefbaar te houden
is het daarom belangrijk om weerbaar te zijn
en ‘klimaatadaptieve’ maatregelen uit te
voeren. Vanuit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie bent u door ‘klimaatstresstesten’ waarschijnlijk al bezig met klimaatadaptieve
maatregelen, maar wist u dat deze maatregelen heel makkelijk meer biodivers te maken
zijn? Dit is hard nodig, want de biodiversiteit
holt in Nederland achteruit. Daarom moet u
als gemeente ook hier mee aan de slag. Via
‘slim meekoppelen’ kunnen meerdere doelen
bereikt worden, soms zelfs zonder extra
ruimtegebruik of kosten. Door op het juiste
moment en plek met adaptatie aan de slag te
gaan, door het samen te voegen met onderhoud of nieuwbouw kunt u slim meekoppelen.
De Natuurverdubbelaars denkt graag praktisch en handelingsgericht met u mee over
hoe klimaat en biodiversiteit te koppelen zijn
met de stedelijke opgaven van de toekomst.
Laat u inspireren door dit white paper voor u
met praktijkvoorbeelden van slim meekoppelen. Op basis hiervan toont het u kansen en
mogelijkheden om zelf aan de slag de gaan
met klimaatadaptatie. Doormiddel van tips
wordt duidelijk gemaakt dat een groene plus
voor biodiversiteit heel makkelijk uit voeren is.
Dit paper gaat in op verschillende thema’s
zoals infrastructuur, oevers en daken.

Voeg grote bomen toe en beplant
de grond met bloemen
Bomen verbeteren de afvoer van hemelwater met hun wortels
en hun bladeren. Een reductie van afstromende neerslag betekent een betere adaptatie tegen hevige regenval en helpt bij het
verminderen van wateroverlast.
Bomen werken als natuurlijke parasols en kunnen tot wel 1,6
graden verkoelen . Ze zorgen daarbij ook voor een lagere
warmtebeleving. Dit zorgt voor een ﬁjnere leefomgeving en een
betere gezondheid.

Een ‘groene plus’, hoe doe ik dat?
Boomspiegel. Beplant de boomspiegel (dit is de pot of grond
waarin de boom is geplant) met bloemdragende planten.
Bloemen trekken insecten aan.
Ruimte. Zorg dat de bomen genoeg ruimte hebben om te
groeien. Oudere bomen hebben een groter koelend vermogen
dan kleinere (jonge) bomen en trekken meer insecten aan.
Inheemse soorten. Plant inheemse bomen zoals wilgen,
berken of eiken, omdat deze de meeste insecten aantrekken.

TIP: U vermindert de
onderhoudskosten
van beplante boomspiegels door deze te
laten adopteren door
bewoners.

Bloemrijk Bennekom

Steen eruit en plant erin
Stenen in de stad zorgen voor extra warmte en minder mogelijkheden voor wateropslag. Planten in plaats van stenen of verhard
oppervlakte kunnen bijdragen aan de stedelijke wateropgaven.

Een ‘groene plus’, hoe doe ik dat?
Schuilgelegenheid. Voeg bij het toegevoegde groen ook
voldoende schuilgelegenheid voor dieren toe.
Afstand. Zorg dat de groene gebieden in de stad met elkaar
verbonden zijn door ze niet meer dan 500 meter uit elkaar te
leggen, dit is belangrijk voor bestuivers als bijen,
hommels en vlinders.

TIP: Om ontstening van
particulier terrein te
stimuleren kan een
actie als ‘stoeptegel
eruit, plant erin’ werken
om meer water vast te
houden op eigen terrein. Een voorbeeld van
een dergelijke actie is
Operatie Steenbreek.

Ingezaaide bermen, Haarlem & Tegel eruitt, plant erin actie

Ontsteen infrastructuren en beplant
deze met bloemen

Leg schuinere oevers aan en
beplant deze met vegetatie

Infrastructuren als trambanen en rotondes kunnen makkelijk
vergroend worden. De ontstening van deze infrastructuren zorgt
voor meer waterberging en draagt zo bij aan klimaatadaptatie.

Bij natuurvriendelijke oevers verloopt de overgang van land naar
water geleidelijk. Door deze overgang ontstaat er meer ruimte
om water te bergen. Natuurvriendelijke oevers dragen meer bij
aan klimaatadaptatie dan conventionele oevers. Als extra voordeel dragen de planten die op de helling en deels in het water
groeien bij aan een betere waterkwaliteit.

Een ‘groene plus’, hoe doe ik dat?
Niet te hoge vegetatie. Het is zowel voor rotondes als trambanen belangrijk dat de vegetatie niet te hoog groeit, maar wel
voor bloemen zorgt. Een geschikte kruidenmix is: Nectar
onder het mes van kweker Cruydthoeck.
Inheemse planten. Kies voor inheemse bloemen, omdat deze
zorgen voor insecten. Voorbeelden van ginheemse planten die
veel bijen en vlinders aantrekken zijn de lange ereprijs, knoopkruid, brandnetels of hartengespan.
Verschillende bloeitijd. Plant bloemen met verschillende
bloeitijden zodat er meer voedsel is voor insecten.

TIP: U kunt de kosten
betalen uit de portefeuille verkeer door het
vergroenen te koppelen aan het grootonderhoud/renovatie van
infrastructuur.

Tram Scheveningseweg; Den Haag & Trambanen in Warschau

Een ‘groene plus’, hoe doe ik dat?
Niet te vruchtbaar. Zorg ervoor dat de bodem niet té vruchtbaar is, omdat dit vaak leidt tot overwoekerend riet. Dit kan
voorkomen worden door het maaisel niet te lang te laten liggen.
Flauwe helling. Hoe ﬂauwer de helling, hoe meer water er
opgeslagen kan worden en hoe meer dier- en plantsoorten
zich er nestelen.

TIP: Neem contact op
met het hoogheemraadschap of waterschap van uw gebied
voor eventuele
subsidies.

Getijdenpark Nassauhaven, Rotterdam & natuurvriendelijke oevers Utrecht

Leg wadi’s aan en beplant deze
natuurvriendelijk

Stimuleer groene daken en beplant
deze met inheemse soorten

Een wadi is een beplante greppel met een waterdoorlatende
bodem. Een wadi staat lager dan de omgeving waardoor het
water naar de wadi stroomt. Wadi’s zorgen daarom voor minder
wateroverlast binnen een wijk, omdat het riool minder water
hoeft te verwerken.

Conventionele daken slaan geen water op, waardoor regenwater
dus vaak direct op de grond en in het riool belandt. Natuurdaken
daarentegen kunnen (tijdelijk) het water opslaan en zo bijdragen
aan klimaatadaptatie.

Een ‘groene plus’, hoe doe ik dat?
Afwisselend droog en nat. Wadi’s staan grote delen van het
jaar droog en moeten af en toe kunnen omgaan met grote
waterhoeveelheden. Inheemse bomen die verschillende
waterstanden kunnen verdragen zijn verschillende wilgen
(zoals schietwilg) of berken. Als plant zijn de grote of kleine
lisdodde onder andere geschikt.
Maaibeleid. Een natuurvriendelijke wadi moet twee keer per
jaar gemaaid worden. De eerste keer moet na 15 juni gemaaid
worden. De tweede keer na 15 september.
Verrijking van bodem. Het organische materiaal afgevoerd
worden om de grond niet te verrijken met nutriënten. Als de
grond te rijk is, worden sommige plantensoorten weggeconcurreerd. Het maaisel moet ook niet direct worden afgevoerd,
om zo het verspreiden van zaden te bevorderen.

Extra: Hoe meer verhard oppervlak, hoe
minder water er in de
bodem komt en des te
meer verdroging. Een
wadi voert het water
via de bodem af en
helpt dus tegen overlast door droogte.
Wadi hoefplan, Alkmaar

Groene daken zijn koeler dan conventionele daken, omdat ze
zorgen voor een hoger weerkaatsingseffect van de zon.

Een ‘groene plus’, hoe doe ik dat?
Inheemse soorten. Beplant het dak met inheemse soorten,
om zo de meeste insecten aan te trekken. Dit kan gedaan
worden door beplanting af te stemmen op de omgeving.
Gronddikte. Als u een dak met sedumbeplanting beplant, kan
de biodiversiteit worden vergroot door te variëren met de
gronddikte.
Verschillende bloeitijd. Plant bloemen met verschillende
bloeitijden zodat er meer voedsel is voor insecten.

TIP: Groene daken
kunt u stimuleren
door subsidieregelingen aan te
bieden.

Flora en Fauna dak, Vrije Universiteit Amsterdam & daktuin Nemo, Amsterdam

Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit staat aan de basis van de natuur, onze planeet en
welzijn. Biodiversiteit gaat om verschillende plant en diersoorten
en de relatie hiertussen. Wereldwijd gaat de biodiversiteit achteruit, er is nog maar 15% over van de oorspronkelijke situatie in 19001
. Dat de biodiversiteit achteruitgaat is een probleem, omdat biodiversiteit de motor is van ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten zijn bijvoorbeeld een schone lucht, recreatiemogelijkheden
en voedselproductie.

Over de Natuurverdubbelaars
Vanwege extremere weersomstandigheden is er groeiende aandacht voor de klimaatadaptieve stad: bestand tegen hitte,
droogte en wateroverlast. Groen en natuur vormen, vanwege hun
mitigerende werking, een cruciaal puzzelstukje in de stedelijke
uitdagingen van de toekomst, waarbij het erg belangrijk is om
klimaatadaptatieve maatregelen te koppelen aan opgaven als
gezondheid, leefbaarheid en biodiversiteit. Hoe ziet deze stad van
de toekomst, waar dieren en mensen het ﬁjn vinden om te verblijven en die tegelijkertijd bestand is tegen extremere weersomstandigheden, eruit?
De Natuurverdubbelaars ontwikkelt, als innovatief projectbureau
op het gebied van groen in de stad en biodiversiteit, duurzame,
innovatieve en praktische oplossingen voor het koppelen van
klimaat aan andere stedelijke opgaven. We denken mee over hoe
de natuurwaarden te verhogen zijn op een manier die ecologie,
economie en klimaatadaptatie met elkaar verbindt. Zo hebben
we vele opdrachtgevers meegenomen in het denken vanuit het
belang en de kansen die een groenere (leef)omgeving biedt en
bieden we bestuurders en beleidsmakers concrete handelingsperspectieven.

020 2619 419
info@natuurverdubbelaars.nl
www.natuurverdubbelaars.nl
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