de straaD

trapsgewijs bouwen
sky-view factor maximale
lichttoetreding, optimale
ventilatie en een
menselijke maat

de straat voor een beter leefklimaat;
4 keer klimaatbestendig verdichten
waterdaken
opvang van regenwater in
tijden van droogte (buiten) en
grijswatersysteem (binnen)
amfibisch wonen
drijvende
woningen die
meebewegen met
het veranderende
waterpeil

integrale klimaattoren
koele kleuren, een
polderdak, ventilatie-inlaat
bovenin, bestand tegen
overstroming

begane grond
waterproof
er komen geen
belangrijke functies op
de begane grond (onder
overstromingspeil), de
‘plint’ van de gebouwen
mag eens in de zoveel tijd
overstromen

meer weten?
www.destraad.nl
of www.boschslabbers.nl

durf te vragen!
zet jouw klimaatambitie om in actie: 11 vuistregels

Weet precies wat je wilt
•
Geef klimaatadaptatie een stevige plek in de initatieffase.
•
Zorg voor een team die de opdracht formuleert waarin alle
disciplines zijn vertegenwoordigd.

openbaar dakpark
een deel van de daken
wordt openbaar
toegankelijk en
verbonden door groene
looproutes
(evacuatie)

drempel
bij regenwateroverlast blijft de
tunnel langer droog, water wordt
via drempel naar park geleid en kan
daar langzaam infiltreren

park als klimaatbuffer
hoogwaardige inrichting, ruimte voor
waterberging, infiltratiezones, koeling door
grote bomen, ontmoeten, bewegen en
sport + rustplekken

ondergronds parkeren
+ wateropslag
regenwateropslag
en parkeren onder
bebouwing

Borg je ambitie
•
Zorg dat je ambities integraal zijn verankerd.

verdiepte parkeerplaats
parkeerplaats 10cm verdiepen + aantal
parkeerplaatsen vervangen voor bomen/
hagen (verlagen parkeernorm)

woon- en
waterfunctie voor
oude watertoren
hergebruik oude
watertoren voor
opslag van
regenwater met
bewoonbare schil

groenblauwe winkelstraat
waterdoorlatende verharding,
groene gevels, bomen en open
watergoot zorgen voor verkoeling
en de afvoer van regenwater

lokale zuivering van grijs afvalwater
dit levert een constante waterstroom
op, ook in droge perioden. Zuivering
door helofytenveld, lokaal te benutten in
groenvoorzieningen.

klimaatbestendige planten
robuuste planten voor tijden van droogte
en tijden van wateroverlast

ov-knooppunt

getransformeerd bedrijventerrein

bereikbaar dorp

Neem klimaatadapatie mee in je uitvraagtraject
•
Bepaal met de afdeling Inkoop in een vroeg stadium
welke contractvorm en aanbestedingsprocedure past bij
de opdracht zodat de ambities voor klimaatadaptatie gelijk
gekoppeld worden aan het inkoopproces. Zo kan je ook
gelijk bepalen in in hoeverre je klimaatadaptatie uitwerkt in
het ontwerp, of meeneemt in de uitvraag.
•
Leg contact of ga een samenwerkingsverband aan met
andere gemeenten met eerdere ervaringen met het borgen
van klimaatadaptatie in uitvragen die goed functioneren.

Ontwerp beheer mee!
•
Denk bij de uitvraag al na over duurzaam beheer en
reserveer voldoende budget.
•
Ga het gesprek aan met de beheerder aan de start van het
proces.

Vraag WAT, niet HOE
•
Wees helder over je minimale eisen en vraag alleen wat
écht nodig is. Laat geen enorme wensenlijst ontstaan die
de business case onmogelijk maakt.
•
Beschrijf de eisen SMART, scherp, bondig en doelmatig,
en niet te gedetailleerd. Geef de markt de vrijheid om hier
invulling aan te geven en met innovatieve ideeën te komen.
Dus vraag WAT niet HOE, maar geef wel inspirerende voorbeelden mee.

Trek samen op vanaf de start
•
Betrekt de markt in een vroeg stadium bij het aanscherpen
van de uitvraag.
ventilatie
door een breed netwerk en een
‘losse’ bebouwingstructuur is er
voldoende ventilatie

na-oorlogse woonwijk

wandelkade
getrapte kade vormt een breed
wandelpad en biedt ruimte
voor waterberging (mag deels
overstromen)

watertuinen
waterberging door
regenton, bergingsbakken en/of het
aanbrengen van hoogteverschillen

fontein
hoge fontein zorgt voor stroming in het
water en voor verkoeling door verneveling
(plaats in zomerwindrichting -zw)

drinkwaterleiding in schaduw
voorkomt opwarming (bacteriegroei)
leidingen, voorkomt aanvullende
maatregelen zoals dieper graven

legenda

regentuin
parkachtig gebied
voor waterberging met
geleidelijke afvoer naar
openwater + tempering
hitte

achtertuin vergroenen
onttegelen, meer groen,
waterschuttingen en
afkoppelen water
fietsstraten
auto te gast, weginrichting
aangepast aan de fietser
als hoofdgebruiker,
lichte wegfundering en
afwatering op berm
verbreden watergangen
dit beperkt uitzakking van de grondwaterstand
tussen de watergangen, vergroot de
waterberging voor de opvang van neerslag en
kan bijdragen aan omgevingskwalteit

maatregel heeft effect op:
hitte
droogte
regenwater
bodemdaling
grondwater
overstroming

klimaatdienst omgeving
ontwikkelaar levert een dienst aan omgeving door
o.a. het riool te ontlasten (het gebouw maakt geen
gebruik van regenwaterriool), verkoeling te bieden
in de winkelstraat en water te bergen vanuit de
winkelstraat en het grote plein.

schuilzolder
evacuatieruimte voor hele wijk, tevens
ontmoetingsruimteverticale evacuatie)

renovatie flat ++
groene balkons, waterdak,
zonneschermen (overstek)
diepteberging
bij ruimtegebrek voor oppervlaktewater wateropslag in
diepe bodemlagen voor gebruik in tijden van droogte.
let op: kostbaar

Buro
Bergh

koel verblijfsplein
deels ontharden van centrale plein:
inzetten op een prettig verblijfsklimaat, inspelen
op windstromen, toevoegen van groenvakken,
bomen en een waterelement

lichte wegfundering
voorkomt verdere bodemzetting

Weeg klimaatadaptatie mee
•
Weeg bij een aanbesteding klimaatadaptatie mee in de
beoordeling. Gebruik de gunnings- en selectiecriteria als
sturingsmiddel.
•
Beschrijf de BPKV-criteria (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding, voorheen EMVI) onderscheidend zodat dit leidt tot
nieuwe oplossingen en gun op basis van kwaliteit boven
prijs.

Van toetsen naar samenwerken
•
Wees open en zoek de ruimte voor gesprek en reflectie
tijdens de contractfase. Zoek naar een werkvorm waarbij
niet toetsen maar samenwerken centraal staat.

Ga een lange relatie aan!
•
Meerwaarde ontstaat als opdrachten integraal op de markt
worden gezet voor een langere termijn.
•
Neem bij een aanbesteding het beheer over de langere
termijn mee om afwenteling van kosten en risico’s te voorkomen.

Denk buiten de kavel
•
Zet systeemdenken in om klimaatadaptatie te borgen. Denk
daarbij voorbij de kavel en kijk hoe de gebiedsontwikkeling
een meerwaarde kan bieden in een groter geheel.
•
Verruim de planologische grenzen, vaak werken deze
kaders beperkend op de oplossingsvrijheid. De gebiedsontwikkeling kan zo zelfs klimaatopgaven van het omliggende gebied oplossen.

Geef inzicht en stimuleer
•
Geef inzicht in de klimaat-situatie en het effect van maatregelen. Stel hiervoor basisinformatie vanaf de start beschikbaar. Denk aan stresstesten, etc.
•
Stimuleer ontwikkelaars door actief mee te denken, ontwerprichtlijnen mee te geven en goede inspirererende voorbeelden te tonen.
•
Betaal mee als overheid als je een ontwikkeling voor
klimaatadaptatie echt belangrijk vind.

