
Wat kunt u zelf doen? 
 

Klimaatadaptief denken en doen 

Het klimaat verandert. Waarom? Hier wordt veel over gepraat en gediscussieerd. Deze folder richt zich 

niet op deze discussie. De conclusie is namelijk dat het klimaat verandert, dit is een feit. Hoe we daarmee 

omgaan, dat is veel belangrijker. We krijgen steeds meer te maken met weersextremen, dus we moeten 

ons aanpassen aan de natuur. We moeten klimaatadaptief gaan denken en vooral doen! 

 

Waarom is een watervriendelijke tuin belangrijk?  

Onze riolen voeren naast het vuile water uit huis ook het regenwater uit de dakgoten en van de straten af. 

De buizen van de riolering zijn zo gemaakt dat ze een bui van 33mm regen per uur aankunnen. Dit is 

vergelijkbaar met 2 emmers op een m2. Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker  extreme 

buien. Dit betekent dat we nu rekening moeten houden met 6 tot 16 emmers op één m2 per uur!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhenen zal klimaatbestendig moeten worden ingericht en dat kan de gemeente niet zonder jou. Inwoners 

zijn onmisbaar bij het voorkomen van wateroverlast en hittestress. Hoe groener, hoe beter. Het liefst 60% 

groen en maximaal 40% verharding. Bij groen denken veel mensen meteen aan een tuin, maar ook zonder 

tuin kan je aan de slag om je huis klimaatbestendig te maken. Dit kan bijvoorbeeld op het dak, balkon of 

met een geveltuintje. Wel een tuin? Dan heeft het aanpassen van de tuin meerdere voordelen. Een 

groene tuin neemt niet alleen meer regenwater op, maar planten houden een tuin ook koel en 

aangenaam. In stedelijke gebieden is het soms wel 8 graden warmer door het ontbreken van groen! 

Daarnaast helpt meer groen de vogels, bijen en vlinderpopulatie aan voedsel en schuilplekken.  

 

In deze folder geven we diverse voorbeelden van maatregelen die thuis toegepast kunnen worden en 

bijdragen aan een klimaatbestendig en waterrobuust Rhenen.   



 

Maak een groen dak 

  

Met een groen dak help je 

mee overlast door regen te 

voorkomen, zorg je voor leven 

op het dak en het houdt de 

ruimte eronder koel.  

Wist je dat op een regulier 

zwart dak de temperatuur op 

een hete zomerdag kan 

oplopen tot meer dan 70 

graden? Een groen dak wordt 

niet warmer dan 30 graden. 



 

 

 

 

  

Een sedumdak bestaat uit 

vetplantjes, vereist weinig 

onderhoud en weegt niet 

veel. Sedumplanten zijn 

geschikt als dakbegroeiing 

omdat deze planten veel 

water kunnen opslaan en 

zo lange droogteperiodes 

kunnen doorstaan. Een 

natuurdak bevat naast 

vetplantjes ook kruiden of 

gras. Dit dak is zwaarder 

en heeft dus een sterkere 

dakconstructie nodig. Een 

groen dak verlengt de 

levensduur van de 

dakbedekking en creëert 

leefruimte voor vogels, 

vlinders, bijen en insecten.  

Alle lichten op groen 



Vergroen je straat,  

kies voor een geveltuintje 

 

 

 

 

 

  

Een groene oase 

voor je deur 



 
  

Tip: kies de juiste planten. Staan ze 

veel in de zon of juist in de schaduw?  

Geen voortuin? Door een paar tegels te 

verwijderen of door het plaatsen van 

plantenbakken, kan je de voorkant van 

de woning een leuke uitstraling geven 

en meer sfeer brengen in de straat. 

Tevens kan regenwater infiltreren en 

vinden vogels, insecten en vlinders een 

schuilplek en voedsel.  

Kleine diertjes zoals egels en muisjes 

gebruiken de geveltuintjes om van 

tuintje naar tuintje te gaan en bewegen 

zo ‘beschermd’ door de straat. Veel 
geveltuintjes samen vormen dus een 

soort infrastructuur voor dieren. 



 

 

 

Gebruik je balkon om een 

leuke buitenruimte te creëren  
 

 

 

 

 

 

 

  

Ook op een kleine 

ruimte kan je een 

groen plekje maken 



Pinterest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Pinterest 

Tip: kweek kruiden 

en minigroenten in 

een pot. Dan heb je 

altijd verse producten 

van je eigen balkon! 

Een balkon is een super 

leuke ruimte om creatief 

met groen in te richten. 

Kleine klimplanten kunnen 

vanuit een pot omhoog 

groeien en in combinatie 

met een pergola zelfs voor 

schaduw op een balkon 

zorgen. Ook kan je groen 

stapelen door potten aan 

een rek te hangen of door 

plantjes in pallets te 

plaatsen. 
Trouw 

Blumilo 



 

Het aanpassen van de tuin 
 

 

 

Hoe het niet moet vs. hoe het ook kan 

Maak je tuin rainproof! 

  



A. van Spelde  

A. de Wild  

 

 

 

 

 

 

Tegels eruit, groen erin!        

Als stenen worden weggehaald, 

is de bodem vaak niet geschikt 

voor bomen/planten. Verbeter 

de bodem met tuinaarde.  

Een gazon is heerlijk 

voor kinderen om op te 

spelen of om op te 

zonnen. Gras houdt 

regenwater vast en laat 

het in de bodem 

infiltreren. Zo help je 

mee om wateroverlast 

te voorkomen! 

Daarnaast is er onder 

de groene laag enorm 

veel leven te vinden. 

Bomen zijn er in alle soorten en 

maten. Ze passen ook in een kleine 

tuin. Bomen geven privacy, meer 

schaduw, een lagere temperatuur en 

zijn goed voor de biodiversiteit. 

Bloemen en herfstkleuren geven een 

mooi beeld. 



A. Sjauw En Wa  

M. de Koning 

  

In plaats van een 

houten schutting, kan 

je ook hagen en 

struiken plaatsen als 

erfscheiding. Een heg 

is een mooie groene 

oplossing en draagt 

bij aan een koelere 

tuin. Ook bieden ze 

schuilplaatsen en 

voedsel voor vogels  

en insecten. 

Tip: doe dit samen met de buren. Dan 

kunnen de kosten gedeeld worden en 

beiden genieten van het resultaat! 



 

 

Soms is verharding nodig. Maar 

mooie waterdoorlatende verharding 

zorgt ervoor dat het regenwater in   

de grond kan infiltreren en voorkomt 

wateroverlast. 

Kiezelsteentjes, houtsnippers, schelpen 

en vlonders laten regenwater in de bodem 

infiltreren. Waterdoorlatende verharding 

biedt meer ruimte aan het bodemleven. 

Van Horne tuin 



 

 

 

 

 

Door hoogteverschillen in je tuin 

aan te leggen, stroomt 

regenwater naar de lagere delen. 

Dit kan een stuk terras zijn waar 

het water een tijdje kan blijven 

liggen, maar ook een greppel, 

vijver of infiltratieveld.  

A. Sjauw En Wa 

Council for watershed health 

Met een goot kan het regenwater van de regenpijp, het terras of een 

parkeerplaats naar een andere plek stromen. Een goot kan de tuin 

verfraaien en gecombineerd worden met speelmogelijkheden voor kinderen.  

Pinterest 



 

  

Een minimoeras heeft een 

drassige, natte bodem. Door het 

moeras minimaal 25cm diep te 

maken voorkom je uitdroging. Je 

kan het moeras laten aansluiten 

op een vijver of andere moerasjes. 

Amfibieën vinden een moeraszone 

heerlijk. Ook kan een open goot 

uitlopen op een moeras.  

Moeras in aanleg, Watergeest 

Watergeest 

Tuinadvies 

Een regenwatervijver 

vangt tijdelijk water op 

en laat het langzaam 

infiltreren in de 

bodem. Deze vijver 

heeft dus wisselende 

waterstanden. Voor 

waterdieren is een 

diepte van minimaal 

1,5 nodig. Voor dieren 

en planten is een vijver 

heerlijk, echter is de 

wateropslagcapaciteit 

na een bui beperkt. 

SPPILL 

Waterklaar 



 

  

AFKOPPELEN: de regenpijp 

van het riool afhalen.  

Gebruik regenwater in je tuin. Regenwater is 

zacht en dit is goed voor de planten. Tevens 

bespaar je drinkwater en ontlast je het riool.  

S. Reijnders 

Tuinbranche Nederland 

Rainwinner 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder lezen 

Mocht je na het lezen van deze folder nog zoeken naar meer informatie over hoe je het 

klimaatbestendig maken van jouw huis precies moet aanpakken, of wil je nog meer inspiratie opdoen 

over het onderwerp, dan verwijzen wij graag naar:  

 Huisjeboompjebeter.nl 

 Riool.net 

 Levendetuin.nl 

 Waterklaar.nl 

 Rainproof.nl 

 https://www.tuinbranche.nl/Uploaded_files/Zelf/totale-handboek-incl-infobladen-lichte-

versie.e1233f.pdf  

 Inspiratieboek klimaatadaptatie:  

https://indd.adobe.com/view/7507e41d-2e78-4f20-b13b-c4738f05141f 

 

Wil je misschien weten wat je verder nog allemaal met regenwater kan doen? Kijk dan eens op 

www.mijnwaterfabriek.nl. Dit bedrijf heeft diverse systemen voor een duurzame omgang met water. 

Zoals bijvoorbeeld een systeem wat regenwater gebruikt voor het toilet en de wasmachine.  

 

https://www.tuinbranche.nl/Uploaded_files/Zelf/totale-handboek-incl-infobladen-lichte-versie.e1233f.pdf
https://www.tuinbranche.nl/Uploaded_files/Zelf/totale-handboek-incl-infobladen-lichte-versie.e1233f.pdf
https://indd.adobe.com/view/7507e41d-2e78-4f20-b13b-c4738f05141f
http://www.mijnwaterfabriek.nl/

