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Klimaatadaptief en natuurinclusief
ontwikkelen 

Klimaatadaptief bouwen vraagt een integrale aanpak 
(hitte, droogte, wateroverlast,  biodiversiteit,
overstroming) 

Robuuste leefomgeving die bijdraagt aan biodiversiteit  ecologisch 
tenzij
Natuurlijke ecologische oplossingen als resultante van 
ecosysteemdiensten

Uitgangspunten leidraad klimaatadaptief bouwen



Ecosysteemdiensten
Voorbeelden:
• Bodem en vegetatie kunnen pieken in neerslagafvoer 

opvangen en de opname van regenwater bevorderen en 
vasthouden door een verbeterde waterhuishouding

• Een gezond bodemleven verhoogt het humus gehalte 
waardoor de bodem meer water kan vasthouden (hoger 
waterbergend vermogen)

• Vertraging, infiltratie, retentie en evapotranspiratie met als 
natuurlijke oplossingen: een groen dak, (waterdoorlatende), 
wadi,  halfbestrating en grondgebonden vegetatie  



Koppelingen Biodiversiteit
• Natuurlijke oplossingen voor wateroverlast (wadi’s, 

infiltratieplekken)   

• Eisen stellen voor plant- en/of diersoorten (natuurinclusief)  

• Droogte resistente beplanting - sponswerking

• Gezond bodemleven en vitaal, gerijpte bodem  

• Verminderen van hittestress met beplanting  

• Aanpak exoten en/of plagen

in proces verankeren



Planvorming: 
Ontwikkeling OR Tanthof

Vervanging riolering, bodemdaling
Wadi – wortels zorgen voor betere infiltratie, infiltratie
Vakbeplanting
Diversiteit boomsoorten
Biodiversiteit: insecten, aantrekkende soorten (vogels, insecten, egels)



Locatie Gele Scheikunde



Locatie
Nieuwe

Haven





In uitvoering: Spoorzone  



Gerealiseerd: Park Spoorloos

• Realisatie park op verdiepte fietsenstalling
• Doelstelling park: kleinschalig, oase van rust, verleden, 
• Drainage en hemelwaterafvoersysteem: wateropvang (300.000 m3)
• Hergebruik voor groenvoorziening
• Bij maatgevende bui, geen oppervlakkige afstroming van hemelwater 

naar omgeving
• Vaste planten GreenToColour concept en bomen
• Meerjarig onderhoud (5 jaar)



Plantenkeuze afgestemd op drachtplanten o.a. bijen en 
vlinders



Climate arboretum

• Onderzoek naar typologie 
bomen in relatie tot hitte (TU 
Delft-Urban Forestry)



Waterkwaliteit - blauwalgen
Aanleg floatlands in de Grote Plas Delft (blauwalg)
Experimenten met waterplanten Nieuwe gracht
Aanbrengen waterplanten Coendersbuurt (bewonersparticipatie)



Ontwerpend  proces

Jacques Vink e.a. 
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