Water en De Levende Tuin
Het wordt natter in Nederland. Het aantal hoosbuien en de intensiteit ervan neemt toe. Dit veroorzaakt
wateroverlast zoals overstroomde straten en ondergelopen huizen en kelders. Met informatie en
inspiratie uit de vernieuwde handleiding De Levende Tuin kan de groenprofessional komen tot
oplossingen ter voorkoming van wateroverlast die tevens meerwaarde hebben op andere vlakken voor
de tuinbezitter.

maken al een groot verschil. Ook groene daken dragen
prima bij aan het tijdelijk vasthouden van water en een
vertraagde afvoer.

Wat
Ruim 60% van de bebouwde omgeving is in bezit van
particulieren. Door te gaan voor minder verharding en meer
groen in tuinen wordt het regenwater vastgehouden. En de
snelle afvoer naar het riool vermindert. Ook meer groen bij,
aan en op grote gebouwen zoals scholen, zorginstellingen
en bedrijven heeft een positief effect op het lokale klimaat.
Daarnaast is De Levende Tuin er om voor mensen een
prettige en gezonde leefomgeving te creëren.

Hoe?
Door een aantrekkelijke groene buitenruimte met aandacht
voor Bodem, Water, Temperatuur, Bewegen/Spelen,
Ontmoeten, Geluid, Voedsel/Bloemen, Biodiversiteit en
Duurzame Materialen. Door bijvoorbeeld te kiezen voor
bodembedekkers. En planten die tegen wisselend droge –
en natte voeten kunnen. Of hoge beplanting met diepe
wortels. Het opnamevermogen van de neerslag is dan wel
een factor drie groter dan van kale grond. Door te gaan voor
stapstenen of hoogteverschillen. Kleine handelingen samen

Seringenstraat Assendorp. Buren gaan samen aan de slag met het
klimaatbestendig maken van de straat door slim om te gaan met de
verbouw tot nieuwe garageboxen, bodemsanering en de
herinrichting van tuinen. Naast infiltratiekratten en
regenwaterschuttingen zijn ook andere maatregelen genomen om
de straat klimaatbestendig te maken. Waterschap Drents
Overijsselse Delta en de gemeente Zwolle verlenen subsidie. De
nieuwe garageboxen hebben groene daken gekregen, tegels in de
tuinen zijn vervangen door groen, er zijn geveltuintjes aangelegd
voor de huizen en de oprit is deels beplant. Een groenprofessional
kan als deskundige bij een gezamenlijk project adviseren en/of
begeleiden.
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