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Voorwoord  
Voor u ligt de scriptie ‘klimaatadaptatie bij een eengezinswoning’. De scriptie is een 
klimaatadaptatieplan voor eengezinswoning, opgesteld voor GroenWest. Het is een 
onderzoek naar de meest effectieve en kostenefficiënte maatregelen om een 
eengezinswoning klimaatbestendig te maken en een visie op klimaatadaptatie. De scriptie is 
geschreven in het kader voor mijn afstudeeropdracht aan de opleiding Vastgoed & Makelaardij 
aan de Hogeschool Rotterdam en in opdracht van GroenWest. Van 10 februari 2020 tot 8 juni 
2020 ben ik bezig geweest met het onderzoek. In dit onderzoek is alles onderzocht, achttien 
casestudy’s uitgevoerd en het document wat voor u ligt is een samenvatting van een 
grootschalig onderzoek, volledige weergave staat in het bijlagenboek. 
Eerst wil ik graag GroenWest bedanken dat ik mijn afstudeeropdracht bij jullie mocht uitvoeren. 
Graag wil ik mijn bedrijfsbegeleider bedanken, Egbert Kunst, voor de fijne begeleiding en 
ondersteuning tijdens deze afstudeerperiode. Tevens wil ik mijn collega, Gerco Jonker, bij 
GroenWest graag bedanken voor de fijne ondersteuning en feedback. Ik heb vaak met hun op 
effectieve wijze kunnen sparren over mijn onderzoek. Ook wil ik alle respondenten, mevr. 
Versteeg, dhr. Nouwens, dhr. Regelink en dhr. Verleun, bedanken die de tijd namen om een 
interview te doen met mij. Tot slot wil ik mijn docentbegleider, dhr. Anker, bedanken voor de 
fijne begeleiding en ondersteuning.  
 
Ik wens u veel leesplezier toe.  
 
Linde Steinvoort  
 
Vleuten, 8 juni 2020.  
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Managementsamenvatting 
Het klimaat is aan het veranderen. Deze klimaatverandering brengt negatieve gevolgen met 
zich mee, vooral wateroverlast, hittestress en droogte. Om dit te voorkomen wordt er nu 
mitigatie toegepast, echter is de klimaatverandering al een deels onomkeerbaar proces, en zal 
er ook adaptatie toegepast moeten worden. Klimaatadaptatie is het aanpassen aan de 
gevolgen van de klimaatverandering. Preventief en zo dus het voorkomen van de eventuele 
schade die kan ontstaan.  
 
Woningcorporaties zijn een bepalende sector in Nederland , zij bezitten ca een derde van de 
woningvoorraad in Nederland. Daarmee zijn zij een belangrijke factor in de ruimtelijke 
inrichting van Nederland. Daarnaast zijn zij maatschappelijke ondernemingen die zorgen voor 
goede en betaalbare huisvesting en proberen ook aan andere aspecten van een leefbare 
samenleving bij te dragen. Zoals de energietransitie. Daarom wil GroenWest ook vroegtijdig 
inspelen op de klimaatverandering met klimaatadaptie. Maar het investeren in 
klimaatadaptatie zou ten koste kunnen gaan van andere ambities. Daarom is een onderzoek 
naar de meest effectieve en kostenefficiënte maatregelen van belang, zodat GroenWest weet 
welke mogelijkheden er zijn en welke zij het beste kunnen toepassen.  
 
Het doel was kennis en inzicht krijgen in de mogelijkheden om een eengezinswoning in het 
werkgebied van GroenWest klimaatadaptief in te richten. Teneinde voor Groenwest een 
klimaatadaptatieplan voor eengezinswoningen op te leveren en een klimaatadaptatievisie, 
waarmee GroenWest voldoet aan de duurzaamheidsambitie en de klimaatplannen die in de 
toekomst zullen komen. De hoofdvraag luidt als volgt: “Wat kan GroenWest doen om de 
gevolgen van de klimaatveranderingen in de bebouwde omgeving te verkleinen?” 
 
Interne en externe analyse 
Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag is field en deskresearch toegepast. Als 
eerste zijn de sterke en zwakke punten geanalyseerd van GroenWest gericht op 
klimaatadaptatie. GroenWest pakt alle kansen op om een prettige en fijne leefomgeving te 
creëren voor de huurders. Dit gebeurt nu door het toepassen van energietransitie. Daarnaast 
is GroenWest druk bezig met investeren in samenwerkingen en kennis delen. Een zwak punt 
bij GroenWest is het onderhoud en vervoer CO2- en grondstoffenneutraal te maken. Er worden 
veel prestaties geleverd in de energietransities (de voorraad van GroenWest heeft inmiddels 
een gemiddeld energielabel B), maar voor de gevolgen van de klimaatadaptatie, zoals 
wateroverlast, hittestress en droogte is nog weinig aandacht. Collega’s en huurders worden 
daar nog niet over geïnformeerd.  
 
Om de kansen en bedreigingen van het werkgebied te analyseren is er een externe analyse 
opgesteld.  Een bedreiging is de ondergrond in het werkgebied van GroenWest (Het Groene 
Hart). De ondergrond bestaat uit een klei- en veengrond en door droogte, wat kan ontstaan 
doordat het water niet kan infiltreren in de grond, ontstaat er bodemdaling. Het Waterschap 
zorgt ervoor dat de grondwaterpeil hoog blijft zodat bodemdaling verminderd wordt, daarnaast 
stoot veen ook CO2 uit als het oxideert. Het is daarom van belang dat ook bewoners 
meehelpen met het infiltreren van regenwater in de grond. In Utrecht is het probleem de vele 
verharding wat zorgt voor hittestress. De beleidsstukken zullen uiteindelijk een kans bieden 
om klimaatadaptieve maatregelen te nemen.  
 
Meerwaarde van klimaatadaptatie 
Klimaatadaptatie heeft een meerwaarde voor zowel het vastgoed en de bebouwde omgeving 
als op de leefbaarheid van de huurders. Effecten die kunnen optreden door klimaatadaptatie 
toe te passen zijn het verminderen van wateroverlast, hittestress en droogte, hogere 
biodiversiteit, betere waterhuishouding (RWZI en riolering), langere levensduur (gevel of dak), 
waardestijging vastgoed, geluidsdemping en isolerende werking, betere luchtkwaliteit, 
besparing kosten, verbetering welzijn en gezondheid en een hoger woongenot. 
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Mogelijkheden om een eengezinswoning in het werkgebied van GroenWest in te richten 
Gebaseerd op de interne en externe analyse kunnen de volgende maatregelen getroffen 
worden in het werkgebied van GroenWest: Regenpijp afkoppelen, bovengronds infiltreren 
(reliëf en grindkoffer), ondergronds infiltreren (infiltratieblokken), regenwateropslag (regenton, 
regenwaterzuil en regenwaterschutting), groene gevel, geveltuin (straatniveau en 
watervasthoudende plantenbakken), groen dak (extensief groen dak en groen dak in 
combinatie met zonnepanelen), vergroening in de tuin (plantvakken, boom planten, haag als 
erfafscheiding, gazon aanleggen en kruidenrijke vegetatie) en waterdoorlatende/reflecterende 
verharding. 
 
Succesfactoren van reeds gerealiseerde, gelijkwaardige projecten 
Er zijn achttien casestudy’s geanalyseerd en daaruit kwamen verschillende succesfactoren 
naar voren: zorg voor maatregelen die breed toepasbaar zijn en die goed te combineren zijn 
met andere werkzaamheden. Probeer een sneeuwbaleffect te creëren, neem multifunctionele 
maatregelen, zorg voor bewustwording bij personeel en huurders, voor zie bewoners van 
informatie, neem het op in contracten en maak een koppeling met mitigatie. 
 
Investerings- en onderhoudskosten 
De investeringskosten van de maatregelen staan in verhouding met het effect dat gesorteerd 
wordt. De onderhoudskosten zijn voor veel maatregelen laag.  
 
Klimaatadaptatievisie GroenWest 
Het doel is: ‘Een aantrekkelijk en gezond werkgebied, waarin klimaatadaptatie een plek krijgt, 
zodat de gevolgen van de klimaatverandering worden geminimaliseerd voor zowel kort (2025) 
als lang termijn (2050)’. Het is belangrijk dat de klimaatadaptieve maatregelen zorgen dat 
schade wordt voorkomen aan het vastgoed en de omgeving. Daarbij horen een paar 
randvoorwaarden, deze zijn het bevorderen van het woongenot en gezondheid van de 
huurders, een hogere biodiversiteit en dat de klimaatadaptieve maatregelen ook voor mitigatie 
zorgen. De strategie die hierbij hoort zijn de succesfactoren. En dit kan gerealiseerd worden 
door te blijven samenwerken. Zowel intern als extern van is dat belang, vooral met de 
desbetreffende gemeente en het Waterschap. Maar ook een goede communicatie met de 
huurders is belangrijk.  
 
Meest effectieve en kostenefficiënte klimaatadaptieve maatregelen 
De multicriteria-analyse laat zien dat de meest effectieve en kostenefficiënte maatregelen die 
naar voren kwamen, zijn voornamelijk gerelateerd aan de tuin bij de eengezinswoning.  
De maatregelen die naar voren komen zijn bomen planten, een reliëf, kruidenrijke vegetatie, 
een haag als erfafscheiding, regenpijp afkoppelen, een regenton en op het dak van de woning 
is het aan te raden om een groen dak met zonnepanelen te plaatsen. En als laatste een 
sedumdak op de berging in de tuin.  
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In dit onderzoek is alles onderzocht, achttien casestudy’s uitgevoerd en dit document is een 
samenvatting van een grootschalig onderzoek, volledige weergave in het bijlagenboek. Er is 
een onderzoek opgesteld voor Groenwest, een woningcorporatie gelegen in Woerden. 
GroenWest bouwt, verhuurt en beheert woningen. Dat doet GroenWest in het noordwestelijke 
gedeelte van de provincie Utrecht. Dit zijn de gemeente Woerden, Ronde Venen, Montfoort 
en het westelijke gedeelte van Utrecht (Vleuten, De Meern en Haarzuilens). Woerden, De 
Ronde Venen en Montfoort samen wordt ook wel Het Groene Hart genoemd. GroenWest is 
een actieve, maatschappelijk betrokken woningcorporatie. Groenwest biedt aantrekkelijke, 
betaalbare en duurzame woningen in een plezierige woonomgeving. GroenWest is ervoor 
lagere-inkomensgroepen. En is daarentegen een maatschappelijke organisatie, die geen 
winstoogmerk heeft (GroenWest, 2019-a). In bijlage 1 staat de volledige onderzoeksopzet. 
 
1.1 Aanleiding 
Klimaatverandering zorgt voor grote gevolgen binnen de bebouwde omgeving. Zoals extreme 
regenbuien, extreme hitte en extreme droogte (Deltacommissaris, 2019). Afgelopen jaren is 
vooral gefocust op het verminderen van de oorzaken van klimaatverandering. Dit blijkt echter 
niet genoeg. Aanpassing aan het veranderende klimaat is een nieuwe optie. Hierdoor worden 
schadelijke gevolgen op de bebouwde omgeving beperkt en/of verkleint. Dit is 
klimaatadaptatie, de bebouwde omgeving moet klimaatbestendig (Kennisportaal Ruimtelijke 
Adaptatie, 2016). Het werken aan klimaatadaptatie is wenselijk, maar ook steeds meer een 
noodzaak geworden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de 
gezondheid van mensen, leefbaarheid van buurten, comfort in woningen en gebouwen, op de 
arbeidsproductiviteit, en leidt dit tot economische schade (TNO, z.d.). De schade kan in de 
steden oplopen tot zo’n € 70 miljard in de periode tot 2050 (Deltacommissaris, z.d.).  
 
Klimaatadaptatie is een van de complexe uitdagingen van deze tijd (Aedes, 2019). En omdat 
woningcorporaties een bepalende sector zijn, zij bezitten ca een derde van de woningvoorraad 
in Nederland, wil GroenWest hier vroegtijdig op inspelen. GroenWest doet mee in de top van 
woningcorporaties in de provincie Utrecht als het gaat om duurzaamheid en dan vooral 
energietransitie (energetische prestaties van de voorraad verbeteren). Dit wil Groenwest zo 
houden en willen zich meer verdiepen in klimaatadaptatie. In de documenten van GroenWest 
is klimaatadaptatie nog onder belicht. Er is weinig onderzoek en kennis over opgedaan, het is 
van belang dat het nu onderzocht wordt. Klimaatadaptatie is daarom een nieuwe ambitie voor 
GroenWest. GroenWest staat dus voor een grote en complexe opgave om het woningbezit 
klimaatbestendig te maken, zodat het veerkrachtig is voor de effecten van klimaatverandering, 
zoals wateroverlast, hittestress en droogte (G. Jonker, persoonlijke communicatie, 23 januari 
2020). GroenWest wil bijdragen aan een levendige, een mooie, een veilig en een fijne 
leefomgeving en zorgen voor goede en betaalbare huisvesting. Maar ondertussen worden de 
effecten van klimaatverandering steeds meer zichtbaar. Het verhuurbaar houden van het 
vastgoed is belangrijk, ook bij het veranderende klimaat. Door klimaatadaptatie is er een 
fundamentele omslag nodig in denken, handelen en organiseren. Het klimaatbestendig en 
waterrobuust inrichten zou een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen 
moeten worden (Deltacommissaris, z.d.). 
Daarnaast vraagt investeren in klimaatadaptatie om middelen. En hoewel de 
investeringskracht van GroenWest ruim is, moeten er keuzes gemaakt worden in welke mate 
er geld aan welke ambities worden gespendeerd. Investeren in klimaatadaptatie zou ten 
kosten kunnen gaan van andere ambities. Daarom is een onderzoek naar de meest effectieve 
en kostenefficiënte maatregelen van belang, zodat GroenWest weet welke mogelijkheden er 
zijn en welke zij het beste kunnen toepassen (GroenWest, 2019-a).  

1.  Inleiding 
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1.2 Relevantie 
Klimaatadaptatie is een actueel onderwerp, wateroverlast, hittestress en droogte, zullen 
steeds vaker voorkomen. Het adaptief handelen hierop is dus van groot belang, terwijl er nog 
maar mondjesmaat maatregelen in genomen worden. Daarom wil GroenWest graag beter 
inzicht in hoe beter klimaatadaptief kan worden gehandeld. Hierdoor zal de leefbaarheid en de 
waarde van het vastgoed omhooggaan. Er ontbreekt nu echter nog een klimaatadaptatievisie 
van GroenWest, wel is er een duurzaamheidsambitie  (Groenwest, 2019-a). Door er vroegtijdig 
mee te starten en er onderzoek naar te doen, kunnen er op tijd oplossingen worden toegepast. 
Het zal mogelijk veel geld kosten, maar later minder. Als er niks met klimaatadaptatie gedaan 
wordt zal het uiteindelijk meer kosten, dan de maatregelen die nu worden toegepast. 
Daarnaast leeft duurzaamheid onder de huurders. Verduurzaming zorgt voor wooncomfort en 
geeft de bewoners het gevoel dat zij een steentje bijdragen bij verduurzaming van de wereld.  
 
Door als woningcorporatie klimaatadaptatie toe te passen ontstaat er een maatschappelijk 
impact. Het zorgt voor een maatschappelijke meerwaarde. Dit onderzoek heeft toegevoegde 
waarde voor de maatschappij. Ook zorgt klimaatadaptatie voor een economische relevantie. 
De waarde van vastgoed zal omhooggaan en er zal kosten bespaard worden doordat schade 
wordt voorkomen. En als laatste heeft dit onderzoek een ecologische relevantie, door 
klimaatadaptatie toe te passen heeft dit invloed op organismen en het milieu.   
 
1.3  Doelstelling 
Het onderzoek moet kennis en inzicht geven in de mogelijkheden om een eengezinswoning in 
het werkgebied van GroenWest klimaatadaptief in te richten. Teneinde voor Groenwest een 
klimaatadaptatieplan voor eengezinswoningen op te leveren en een klimaatadaptatievisie, 
waarmee GroenWest voldoet aan de duurzaamheidsambitie en de klimaatplannen die in de 
toekomst zullen komen.  
 
1.4  Centrale vraag 
“Wat kan GroenWest doen om de gevolgen van de klimaatveranderingen in de bebouwde 
omgeving te verkleinen?” 
 
1.5 Deelvragen 
1. Wat zijn de sterke en zwakke punten van GroenWest gericht op klimaatadaptatie? 
2. Waarom is het toepassen van klimaatadaptatie belangrijk in het werkgebied van 

GroenWest? 
3. Wat is de meerwaarde van klimaatadaptatie? 
4. Welke mogelijkheden zijn er en wat is het effect om een eengezinswoning uit de jaren ’70 

uit het werkgebied van GroenWest klimaatadaptief in te richten? 
5. Wat zijn de succesfactoren bij reeds gerealiseerde, gelijkwaardige projecten? 
6. Wat zijn de investerings- en onderhoudskosten van de klimaatadaptieve maatregelen uit 

deelvraag 4? 
7. Wat moet de klimaatadaptatievisie van GroenWest worden? 
8. Wat zijn de meest effectieve en kostenefficiënte klimaatadaptieve maatregelen voor een 

eengezinswoning uit de jaren ’70 passend bij GroenWest? 
 
1.6  Leeswijzer 
Eerst wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op hoe het onderzoek is opgezet en wordt het onderwerp 
kort geïntroduceerd in het theoretisch kader. Daarna begint het onderzoek met kennis en 
inzicht te krijgen over GroenWest en het werkgebied. Dit wordt gedaan door eerst GroenWest 
intern te analyseren in hoofdstuk 3, dit geeft sterke en zwakke punten. In hoofdstuk 4 is een 
korte beschrijving van de resultaten van de field research. In hoofdstuk 5 wordt door een 
externe analyse het werkgebied van GroenWest geanalyseerd, dit geeft kansen en 
bedreigingen. In hoofdstuk 6 wordt doormiddel van literatuuronderzoek de nadruk gelegd op 
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de meerwaarde van klimaatadaptatie, waar zorgt klimaatadaptatie voor en wat voor effect 
heeft klimaatadaptatie. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 7 geanalyseerd welke 
klimaatadaptieve maatregelen passen bij het werkgebied van GroenWest. Dit wordt gedaan 
door te kijken naar de interne en externe analyse uit hoofdstuk 3 en 5. Verder wordt er op 
basis van achttien gelijkwaardige voorbeeldprojecten, succesfactoren opgesteld in hoofdstuk 
8. In hoofdstuk 9 zijn de investerings- en onderhoudskosten van de mogelijke maatregelen 
weergegeven. Daarna wordt het onderzoek geëindigd met het definiëren van een 
klimaatadaptatievisie voor GroenWest in hoofdstuk 10. En hoofdstuk 11 geeft uiteindelijk weer 
wat de meest effectieve en kostenefficiënte maatregelen zijn. Er wordt afgesloten met een 
conclusie en een aanbeveling voor GroenWest.  
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Hieronder wordt de opzet van het onderzoek nader toegelicht. Volledige onderzoeksopzet 
staat in bijlage 1.  
 
2.1 Type onderzoek 
Het karakter van het onderzoek is een kwalitatief verkennend onderzoek. Er was namelijk nog 
geen informatie over oplossingen bekend om een bebouwde omgeving klimaatadaptief in te 
richten. Er is een open en brede onderzoeksvraag opgesteld en de deelvragen zijn ook open 
en breed. Er was weinig voorkennis aanwezig, hierdoor is er veel beschreven en onderzocht. 
Er is gestart met beschrijvend onderzoek doormiddel van literatuuronderzoek en 
deskresearch. Daarna is er over gegaan op verkennend onderzoek door vooral ideeën op te 
doen. Aan het begin van het onderzoek is field research gedaan door interviews en het 
bezoeken van een symposium. Door heel het onderzoek heen is er telkens vergeleken en 
antwoorden gebruikt uit de field research om tot een representatief en betrouwbaar onderzoek 
te komen. Dit zijn allemaal kwalitatieve vormen van onderzoek, waarbij onderwerpen in kaart 
zijn gebracht en om ideeën (oplossingen) te vormen (Baarda, 2014).   
  
2.1.1 Field research 
Er is een symposium bezocht van Aedes (vereniging van woningcorporaties), georganiseerd 
door Samen Klimaatbestendig (kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie) en Groene Huisvesters. 
Sprekers die hierbij aanbod kwamen waren Havensteder, een woningcorporatie in Rotterdam, 
en de gemeente Rotterdam. Een uitwerking hiervan staat in bijlage 5.  
 
Interviews zijn gedaan door kwalitatief onderzoek. Er is gebruik gemaakt van 
semigestructureerde interviews. Ook wel kwalitatieve of diepte-interviews genoemd. En de 
interviews hebben face-to-face plaatsgevonden. Door de interviews is er inzicht verkregen in 
hoe de respondenten kijken naar klimaatadaptatie, wat hun visie zou zijn, wat er opvalt in hun 
werkgebied, wat zij denken over de beleidsstukken en de mogelijkheden die zij toepassen. De 
interviews zijn uitgewerkt en gecodeerd/gelabeld in bijlage 4. Onderstaand degene waarmee 
interviews zijn gehouden: 

- V. Nouwens (Mitros, woningcorporatie Utrecht)  
Uit voorafgaand onderzoek blijkt dat Mitros al bezig is met klimaatadaptatie. Hierdoor 
is Mitros al verder dan GroenWest. Het eerste project waar Mitros aan werkte waren 
de Intervam flats in Kanaleneiland te Utrecht (Van Veen, A., & Boerbooms, M., 2019, 
p. 22).  

- J. Regelink (Squarewise, transitiebureau) 
Door met een transitiebureau zoals Squarewise in gesprek te gaan wordt het 
onderwerp klimaatadaptatie vanuit een ander oogpunt bekeken. Squarewise begeleid 
organisaties bij complexe duurzaamheidsprojecten. Er wordt dus niet alleen gefocust 
op klimaatadaptatie, maar zijn gespecialiseerd in verschillende 
duurzaamheidsopgaven.  

- J. Verleun (Gemeente De Ronde Venen)  
- L. Versteeg (Gemeente Woerden) 

De gemeenten De Ronde Venen en Woerden liggen in het werkgebied van 
GroenWest. Gemeenten hebben ook te maken met klimaatadaptatie. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk over de openbare ruimte en kunnen met klimaatadaptieve 
maatregelen willen samenwerken met woningcorporaties. Ook kennen de 
respondenten hun eigen werkgebied goed, weten waar de problemen in het gebied 
zitten en wat de invloeden van buitenaf zijn.  

 

2.  Onderzoeksopzet 
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2.1.2 Deskresearch 
Bij deskresearch is er literatuur geanalyseerd. Dit is gedaan door literatuuronderzoek en 
achttien casestudy’s.  
 
2.2 Afbakening 

• GroenWest wil zich richten op negatieve gevolgen van klimaatveranderingen als 
wateroverlast, hittestress en droogte (E. Kunst & G. Jonker, persoonlijke 
communicatie, 16 december 2019).  

• Tijdens dit onderzoek is er alleen gericht op de bijkomende effecten van 
klimaatadaptatie en de kosten. Opbrengsten zoals een maatschappelijke en 
economische meerwaarde zijn bewust buiten beeld gehouden. Er is wel over 
nagedacht, tijdens het onderzoek is er nog overlegd met GroenWest hierover. Dit laat 
zich echter moeilijk becijferen en er zou een heel nieuw onderzoek over geschreven 
kunnen worden. De opdracht vanuit GroenWest was opzoek gaan naar de meest 
effectieve en kostenefficiënte maatregelen (G. Jonker & E. Kunst, persoonlijke 
communicatie, 23 januari; 29 april 2020). Ook bij de interviews en het symposium werd 
duidelijk dat onderzoek naar de opbrengsten nog een te lastige opgave is.  

• De eengezinswoning waarvoor een klimaatadaptatieplan wordt opgesteld is een jaren 
’70 doorzonwoning. Dit is de eengezinswoning die het meest voorkomt in het 
werkgebied van GroenWest (G. Jonker, persoonlijke communicatie, 15 april 2020). 
Exacte maten staan in de interne analyse in bijlage 3. 

• Op overstromingen heeft GroenWest geen invloed. Er is wel onderzocht of de 
gemeenten er last van hebben, maar maatregelen hiertegen bij bestaande bouw is 
lastig en zijn niet meegenomen.  

• Discountend Cashflow (DCF) en terugverdientijd van de klimaatadaptieve maatregelen 
vielen buiten de scoop van het onderzoek.  

 
2.3 Theoretisch kader  
Het onderwerp van dit onderzoek is klimaatadaptatie. Dit is relevant door de 
klimaatveranderingen die aanwezig zijn, en zorgen voor kwetsbaarheden in het werkgebied 
van GroenWest.  In dit onderzoek is er gericht op de kwetsbaarheden wateroverlast, hittestress 
en droogte, zie 2.2 afbakening.  
 
Klimaatadaptatie 
Er kan gezegd worden dat er te laat is begonnen om de klimaatverandering tegen te gaan, 
maar wel nog op tijd om aan te passen aan het klimaat. Om schade en ontwrichting te 
voorkomen en om nog lang en fijn te kunnen wonen zal er moeten worden aangepast aan het 
veranderende klimaat: dit wordt klimaatadaptatie genoemd (Buro Bergh, 2019). Het 
aanpassen van gebouwen en omgeving (bebouwde omgeving). Hierdoor worden schadelijke 
gevolgen op de bebouwde omgeving beperkt en/of verkleint (Kennisportaal Ruimtelijke 
Adaptatie, 2016).  
 
Klimaatveranderingen 
Het klimaat is aan het veranderen. Voor Nederland betekent klimaatverandering dat het 
gemiddeld warmer wordt, er is daardoor last van hittestress. Het regent steeds heftiger in 
Nederland (piekbuien), hierdoor ontstaat er wateroverlast. Daarnaast is er lang houdende 
droogte in de zomer, dit zorgt voor bodemdaling (Deltacommissaris, 2019).  
 
Wateroverlast 
Intensieve regenbuien komen steeds vaker voor door klimaatverandering. Het regent in een 
korte tijd veel. Het riolerings- en het oppervlaktewatersysteem kunnen niet altijd de grote 
hoeveelheid water in een korte tijd verwerken. Hierdoor ontstaat er wateroverlast op straat en 
in woningen. Met name versteende en intensief dichtbebouwde wijken zijn kwetsbaar voor de 
vele neerslag. Daarnaast zijn laaggelegen verharde delen ook bijzonder gevoelig voor 
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wateroverlast (Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, 2019-a). Door de hevige regenbuien 
ontstaat er een hogere grondwaterstand. Grondwateroverlast uit zich in onder andere natte 
kruipruimtes of kelders, plasvorming en te natte tuinen. Ook ontstaat een hoge 
grondwaterstand door bodemdaling (Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, 2019-b). De 
zeespiegel zal de komende jaren verder blijven stijgen. Dit komt doordat de aarde opwarmt en 
ijskappen smelten. Het gevolg van een hoge zeespiegel is dat het hogere rivierstanden geeft. 
In combinatie met hevige neerslag, betekent dit een verdere verhoging van de rivierwaterpeil 
(Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, 2019-c).  
 
Hittestress 
Het wordt steeds warmer in Nederland. Klimaatverandering leidt in Nederland tot meer warme 
(> 20 ºC), zomerse (> 25 ºC) en tropische (> 30 ºC) dagen. Slecht geïsoleerde woningen (vaak 
gebouwd voor 1970) verliezen in de winter sneller warmte en in de zomer wordt het binnen 
sneller warm (Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, 2019-d). Verharde gebieden warmen 
overdag op en de warmte blijft hangen in de nachten. Door de verharding kan de warmte niet 
weg. Het is hierdoor warmer in stedelijke gebieden dan landelijke gebieden. Dit wordt het 
stedelijke hitte-eilandeffect genoemd. Hoge temperaturen zorgt voor gezondheidsrisico’s, 
zoals klachten als vermoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn. Ook bestaat er risico 
op uitdroging en oververhitting (Klimaateffectatlas, 2020-a). Dit zorgt voor een lager 
wooncomfort, slaapverstoring, gedragsverandering (grotere agressie) en verminderde 
arbeidsproductiviteit. Vooral voor kwetsbare en risicovolle groepen zoals ouderen hebben last 
van hittestress (TNO, z.d.).  
 
Droogte  
De kans op een lange periode droogte (vooral in de zomer) neemt door de 
klimaatveranderingen toe. Dit kan leiden tot lagere grondwaterstanden en bodemdaling, maar 
leidt ook tot aantasting van het groen in tuinen en openbare ruimtes. Een lage grondwaterstand 
ontstaat doordat het water te snel wordt afgevoerd via het riool. Een groot deel van de 
bebouwde omgeving in de Nederland verhard. Hierdoor krijgt het regenwater weinig tot geen 
kans om in de bodem te zakken (Aan de slag met de Omgevingswet, 2019). Door geologische 
processen daalt de bodem van Nederland. Het gevolg van oxidatie van veen, van klink en 
zetting van klei of processen in de diepere ondergrond. En door menselijke activiteiten, zoals 
waterpeilaanpassingen en grondbelasting, daalt de bodem nog verder. Er kan grote schade 
ontstaan door bodemdaling, het leidt tot schade aan funderingen, gevels van woningen, 
leidingen, infrastructuur en openbare of private ruimte (Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, 
2019-e). In een droger en warmer klimaat wordt bodemdaling versneld en verergert. Bij hoge 
temperaturen verloopt veenoxidatie sneller en bij een periode van neerslagtekort zakken 
grondwaterstanden, wat leidt tot meer veenoxidatie, zetting en klink (Kennisportaal Ruimtelijke 
Adaptatie, 2019-f).  
 
2.4 Methoden en technieken 
Hieronder staat welke methoden en technieken er per deelvraag gebruikt zijn. Een uitgebreide 
versie staat in bijlage 1.8.  
 
Deelvraag 1. Wat zijn de sterke en zwakke punten van GroenWest gericht op 
klimaatadaptatie? 
Doel 
Het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten van GroenWest gericht op 
klimaatadaptatie.  
 
Relevantie 
De sterke en zwakke punten geven input voor de SWOT-analyse (zie bijlage 7). De SWOT 
wordt gebruikt voor het opstellen van de klimaatadaptatievisie van GroenWest in deelvraag 7. 
Daarnaast zorgen de sterke en zwakke punten ook voor het kiezen van de mogelijke 
maatregelen uit deelvraag 4.  
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Onderzoeksmethodiek 
Dit is gedaan door het raadplegen van belangrijke interne bestanden, de 
duurzaamheidsambitie en het ondernemingsplan 2019+, uitgereikt door Groenwest (zie bijlage 
3, interne analyse). En door relevante werknemers te interviewen, zoals E. Kunst (strategisch 
adviseur techniek), werknemer 1 (senior procesleider), werknemer 2 (senior medewerker 
kwaliteitstoetsing vastgoed), werknemer 3 (projectleider) en G. Jonker (adviseur 
vastgoedsturing), zie bijlage 2. De geïnterviewde zijn representatief voor de organisatie 
doordat deze werknemers in de toekomst te maken zullen krijgen met het toepassen van 
klimaatadaptatie. Zo is er een betrouwbaar beeld verkregen. 
 
Deelvraag 2. Waarom is het toepassen van klimaatadaptatie belangrijk in het 
werkgebied van GroenWest? 
Doel 
Het in kaart brengen van de kansen en bedreigingen van de externe effecten op het 
werkgebied van GroenWest.  
 
Relevantie 
De kansen en bedreigingen geven input voor de SWOT-analyse. De SWOT wordt gebruikt 
voor het opstellen van de klimaatadaptatievisie van GroenWest. Daarnaast geven de kansen 
en bedreigingen van het werkgebied ondersteuning voor deelvraag 4, om zo tot de mogelijke 
klimaatadaptieve maatregelen te komen.  
 
Onderzoeksmethodiek 
In bijlage 6 is er een externe analyse opgesteld. Hierin staan de beleids- en gebiedsanalyse. 
In de beleidsanalyse zijn de beleidsstukken op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau 
beschreven. Dit zijn de Nationale Adaptatie Strategie, het Deltaplan, nieuwe Omgevingswet, 
Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht en de gemeentelijke subsidie- en 
stimuleringsregelingen. Deze beleidsstukken waren volgens de respondenten van de 
interviews (zie hoofdstuk 2.1.1 field research) en de sprekers van het symposium belangrijk. 
In de gebiedsanalyse is er gekeken naar het hele werkgebied van GroenWest. Het is belangrijk 
om te weten wat voor soort grond er aanwezig is. Dit is de enige laag die geanalyseerd is uit 
de lagenbenadering, klimaatadaptatie is gebied overstijgend. En in welke mate de 
kwetsbaarheden optreden in het werkgebied door de klimaatveranderingen, in dit geval wordt 
er gericht op wateroverlast, hittestress en droogte (zie hoofdstuk 2.2 afbakening). Dit is gedaan 
door gebruik te maken van de Klimaateffectatlas. Hier zijn kaarten beschikbaar waarop te zien 
is welke gebieden last hebben van de klimaatgevolgen. Deze kaarten zijn recent en worden 
telkens geactualiseerd. Verschillende instanties dragen bij aan deze site, zoals Climate 
Adaptation Services, RIVM, WUR en TNO. Dit maakt de bron betrouwbaar en representatief.  
 
Deelvraag 3. Wat is de meerwaarde van klimaatadaptatie? 
Doel 
Inzicht krijgen in de meerwaarde van klimaatadaptatie. Zo komt het effect van klimaatadaptatie 
naar voren en helpt met de meest effectieve maatregelen naar voren te laten komen. 
 
Relevantie 
GroenWest is een maatschappelijke organisatie met geen winstoogmerk. Ze willen wat het 
beste is voor hun huurders en het klimaat. Uit deze deelvraag kwam naar voren welke positieve 
effecten klimaatadaptatie heeft. Deze effecten worden per maatregelen beschreven in de 
deelvraag 4 en vormen uiteindelijk de criteria in de multicriteria-analyse voor deelvraag 8.  
 
Onderzoeksmethodiek 
Hierbij is literatuuronderzoek toegepast. Alleen Nederlands- en Engelstalige 
wetenschappelijke artikelen zijn gebruikt om tot de juiste informatie te komen. Dit is gedaan 
door de sneeuwbalmethode. Enkele grote onderzoeken zoals onderzoeken van Wageningen 
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University & Research, COELO, Green Deal Groene Daken, RIVM en CE Delft zijn 
geraadpleegd. Hieruit kwamen meerdere andere bronnen en deze zijn ook geraadpleegd. De 
uitkomsten van het literatuuronderzoek zijn extra onderbouwd met de uitkomsten van de 
onderzoeksresultaten van de interviews, dit zorgt ervoor dat het onderzoek betrouwbaar en 
representatief is. Daarnaast gaven de interviews input voor de juiste richting waarnaar gezocht 
moest worden.  
 
Deelvraag 4. Welke mogelijkheden zijn er en wat is het effect om een eengezinswoning 
uit de jaren ’70 uit het werkgebied van GroenWest klimaatadaptief in te richten? 
Doel 
Inzicht krijgen in de mogelijkheden om een eengezinswoning uit de jaren ‘70 klimaatadaptief 
in te richten en het effect ervan.  
 
Relevantie 
Deze deelvraag is voor een groot deel het doel van het onderzoek. Het is relevant om eerst 
inzicht te krijgen in alle klimaatadaptieve maatregelen die er zijn om een eengezinswoning 
klimaatadaptief in te richten in het werkgebied van GroenWest. En daarna te kijken welke 
maatregelen het meest effectief en kostenefficiënt zijn 
 
Onderzoeksmethodiek 
Er is eerst deskresearch toegepast door beschrijvend onderzoek. Er is gezocht naar de 
mogelijkheden om een eengezinswoning klimaatadaptief in te richten passend bij het 
werkgebied van GroenWest. De maatregelen zijn op eengezinswoning- en tuinniveau en 
gebaseerd op informatie dat is verkregen bij deelvraag 1 en 2. Er is beschreven wat de 
maatregel inhoudt, welke mogelijkheden er zijn en wat het effect is (effecten komen uit 
deelvraag 3). Dit is gedaan met behulp van secundaire bronnen en de interviews (field 
research). Er is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van verschillende bronnen, voor een 
representatief en betrouwbaar onderzoek naar de mogelijkheden.  
 
Deelvraag 5. Wat zijn de succesfactoren bij reeds gerealiseerde, gelijkwaardige 
projecten? 
Doel 
Inzicht krijgen in de succesfactoren bij reeds gerealiseerde, gelijkwaardige (nationaal en 
internationale) projecten. 
 
Relevantie 
In deelvraag 4 wordt er alleen gekeken naar mogelijkheden door deskresearch en interviews 
(field research). Hierin is er ook gekeken hoe andere bedrijven en instanties klimaatadaptatie 
toepassen en te werk gaan. En wat hierbij de succesfactoren zijn. De succesfactoren moeten 
uiteindelijk een bouwsteen zijn voor de klimaatadaptatievisie van deelvraag 7.  
 
Onderzoeksmethodiek 
Er zijn achttien casestudy’s (deskresearch) gedaan, door exploratief onderzoek. Hierbij is er 
onderzocht hoe andere corporaties, gemeenten en instanties (zowel nationaal als 
internationaal) klimaatadaptieve maatregelen toepassen. Verder is er onderzocht welke 
mogelijkheden zij gebruiken, bij welke omstandigheden en wat de redenen zijn om deze toe 
te passen. Alle casestudy’s zijn gebaseerd op de mogelijke klimaatadaptieve maatregelen uit 
deelvraag 4. Deze casestudy’s zijn geanalyseerd en hadden overeenkomsten. Op basis 
hiervan zijn de succesfactoren bepaald.  
 
Deelvraag 6. Wat zijn de investerings- en onderhoudskosten van de mogelijke 
klimaatadaptieve maatregelen uit deelvraag 4? 
Doel 
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Inzicht krijgen in de investerings- en onderhoudskosten van de verschillende klimaatadaptieve 
maatregelen mogelijkheden die naar voren kwamen in deelvraag 4. Zo komen de meest 
kostenefficiënte maatregelen naar voren die GroenWest kan toepassen.  
 
Relevantie 
Klimaatadaptatie is een nieuwe ambitie voor GroenWest. Investeren in klimaatadaptatie vraagt 
om middelen. En hoewel de investeringskracht van GroenWest ruim is, moeten er keuzes 
gemaakt worden in welke mate er geld aan welke ambities worden gespendeerd. Investeren 
in klimaatadaptatie zou ten kosten kunnen gaan van andere ambities. Daarom is het van 
belang dat hiervoor kostenefficiënte maatregelen kunnen worden toegepast.  
 
Onderzoeksmethodiek 
Per mogelijke klimaatadaptieve maatregel zijn de investeringskosten uitgezocht. Voor de 
betrouwbaarheid is er gebruik gemaakt van meerdere bronnen en het gemiddelde daarvan 
genomen. Daarnaast is beschreven of de onderhoudskosten laag, gemiddeld of hoog zullen 
zijn, dit is gedaan omdat er geen duidelijke onderhoudskosten te vinden waren. En om het 
onderzoek representatief en betrouwbaar te houden is er gekozen voor deze verhouding.   
 
Deelvraag 7. Wat moet de klimaatadaptatievisie van GroenWest worden? 
Doel 
Het in kaart brengen van de klimaatadaptatievisie van GroenWest op basis van voorafgaande 
hoofdstukken en analyses.  
 
Relevantie 
De klimaatadaptatievisie ontbreekt nog op dit moment. En om uiteindelijk tot klimaatadaptieve 
maatregelen te komen die passen bij GroenWest, is er eerst onderzocht wat de 
klimaatadaptatievisie van GroenWest is. 
 
Onderzoeksmethodiek 
De klimaatadaptatievisie van GroenWest is opgesteld door een SWOT-analyse. Deelvraag 1 
en 2 gaven de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen weer. Deze zijn 
omgezet in een SWOT en een confrontatiematrix, zie bijlage 7. Er is voor een SWOT gekozen 
omdat er op deze manier duidelijk inzicht wordt gegeven en aandachtsgebieden en kansen 
naar voren komen. 
 
Deelvraag 8. Wat zijn de meest effectieve en kostenefficiënte klimaatadaptieve 
maatregelen voor een eengezinswoning uit de jaren ’70 passend bij GroenWest? 
Doel 
Het doel is voor ogen krijgen welke van alle gevonden maatregelen, Groenwest kan toepassen 
om een bebouwde omgeving klimaatadaptief in te richten.  
 
Relevantie 
Deze deelvraag is uiteindelijk het doel van het onderzoek. Op basis van de gevonden 
maatregelen uit deelvraag 4, is er getest welke maatregelen het meest effectief en 
kostenefficiënt zijn.   
 
Onderzoeksmethodiek 
Er is een multicriteria-analyse (MCA) toegepast. Voor een MCA is gekozen omdat scores op 
economische, ecologische en sociale criteria bij elkaar opgeteld kunnen worden. De criteria 
hier zijn de effecten, zowel sociaal als ecologisch, en de kosten, is economisch. Hierbij zijn 
alle mogelijke klimaatadaptieve maatregelen vergeleken met de opgestelde criteria. Deze 
criteria zijn gebaseerd op deelvraag 3, de meerwaarde van klimaatadaptatie. De effecten die 
daar naar voren kwamen zijn gebruikt als criteria. En op basis van deelvraag 6, de 
investerings- en onderhoudskosten. De weging van de criteria is bepaald op basis van de 
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opgestelde klimaatadaptatievisie van GroenWest uit deelvraag 7. Zo komt er een ranking uit 
die bepaald welke maatregelen het meest effectief en kostenefficiënt zijn. 
 
2.5 Toelichting betrouwbaarheid 
Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te waarborgen is voldaan aan onderstaande 
betrouwbaarheidsaspecten: 

• Om de juiste informatie te vinden is er triangulatie toegepast. Er zijn meerdere bronnen 
met elkaar vergeleken om de betrouwbaarheid van de informatie te toetsen. Zo zijn de 
bronnen in elk hoofdstuk vergeleken met de antwoorden van de interviews en het 
symposium.  

• Er is gewerkt met betrouwbare literatuur en overige informatiebronnen. Bij het 
literatuuronderzoek is er alleengebruik gemaakt van wetenschappelijke bronnen. 

• Er zijn verschillende soorten onderzoekmethodes gebruikt om deelvragen te 
beantwoorden, zoals deskresearch, field research en casestudy’s. Er is dus op 
meerdere manieren onderzocht of de informatie betrouwbaar is en representatief.  

• De interviews hebben face-to-face plaatsgevonden. Hierdoor is er controle op het 
verloop van het interview. Er is gelet op dat de respondent niet sociaal wenselijk 
antwoord geeft en er is geen invloed uitgeoefend op de antwoorden van de respondent. 
Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de informatie die de ondervraagde verschaft, 
betrouwbaar is.  

• Na het houden van de interviews zijn deze gemaild naar de respondenten voor 
controle.  

 
2.6 Toelichting validiteit 
Om de validiteit van dit onderzoek te waarborgen is voldaan aan onderstaande 
validiteitsaspecten: 

• Bij het verzamelen van informatie middels een literatuurstudie en deskresearch, is de 
validiteit van het onderzoek gewaarborgd door accurate en correcte informatie te 
verzamelen. Literatuurstudie is volgens een sneeuwbalmethode toegepast.  

• Er is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. Om de validiteit van de 
interviews te waarborgen, dient er aan een aantal eisen te worden voldaan. Zo zijn er 
relevante en voldoende vragen op de juiste chronologische volgorde gesteld. De 
begrippen die gebruikt zijn, waren goed geoperationaliseerd. Dit houdt in dat de 
begrippen goed meetbaar waren.  

• De interviews waren met plaatselijke experts. Dit zorgde voor de juiste kennis en inzicht 
in klimaatadaptatie. Daarnaast waren deze experts representatief voor GroenWest, 
aangezien GroenWest met deze experts samenwerkt. Aan alle experts zijn bijna altijd 
dezelfde vragen gesteld, zodat de antwoorden vergeleken konden worden. Dit is 
gedaan door de interviews te labelen/coderen. Het kwam soms voor dat een interview 
zorgde voor ideeën en nieuwe vragen. Verder is er bij het houden van interviews 
doorgevraagd op de antwoorden en zo is er tot de informatie gekomen die nodig is was 
voor het onderzoek.  

• De interne gesprekken voor de sterke en zwakke punten van GroenWest waren met 
de juiste personen die representatief zijn voor GroenWest. Het was met werknemers 
die in de toekomst te maken krijgen met het toepassen van klimaatadaptatie.  

• De geschreven stukken zijn gecontroleerd door de bedrijfsbegeleider, een collega en 
begeleider vanuit school.  

• De docent is op de hoogte gehouden van de voortgang en er zijn stukken gemaild voor 
feedback.  
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In dit hoofdstuk wordt deelvraag 1 beantwoord: “Wat zijn de sterke en zwakke punten van 
GroenWest gericht op klimaatadaptatie?”. Deelvraag 1 wordt beantwoord door het verkrijgen 
van interne informatie. Interne informatie is afkomstig uit interviews met medewerkers (zie 
bijlage 2) en het analyseren van de beleidsstukken van GroenWest (zie bijlage 3). De 
conclusie geeft sterke en zwakke punten van GroenWest gericht op klimaatadaptatie. Dit geeft 
input voor de SWOT, om uiteindelijk een klimaatadaptatievisie voor GroenWest te kunnen 
opstellen. Maar ook voor deelvraag 4, om tot de mogelijke klimaatadaptieve maatregelen te 
komen.  
 
3.1 Interviews intern 
Volgens E. Kunst (bijlage 2) is klimaatadaptatie overkoepelend. Het houdt eigenlijk in dat we 
alles wat al in gang is gezet, de klimaatveranderingen door uitstoot van broeikasgassen, 
proberen te herstellen. Met klimaatadaptatie zijn we nu bezig om alles te herstellen wat er al 
gebeurd is. Eigenlijk had klimaatadaptatie niet plaats hoeven vinden, omdat als er niet zo met 
de aarde was omgegaan, het nu niet hersteld had moeten worden. Klimaatadaptatie is dan 
ook: “Het herstellen en voorkomen van de gevolgen van de opwarming van de aarde en de 
daarbij horende veranderingen die ontstaan”. De klimaatadaptieve maatregelen moeten 
daarbij ook zorgen voor meer biodiversiteit.  
 
De duurzaamheidsvisie/ambitie van werknemer 1 en 2 is vooral gericht op energie neutrale 
woningen ontwikkelen. Daar is GroenWest al mee bezig en sterk in. GroenWest is koploper in 
de provincie Utrecht. Volgens werknemer 1 en 2 pakt GroenWest graag alle kansen aan om 
een prettige leefomgeving voor de bewoners te realiseren. Het is volgens hun dan ook logisch 
dat klimaatadaptatie een nieuwe ambitie is van GroenWest. Echter vinden ze klimaatadaptatie 
nog een onduidelijk onderwerp en wordt het nog nergens toegepast. GroenWest is al wel bezig 
met waterberging. Bij klimaatadaptatie wordt er wel snel aan veel investerings- en 
onderhoudskosten gedacht (bijlage 2) 
 
Om klimaatadaptatie te kunnen toepassen is werknemer 3 van mening dat Resultaat Gericht 
Samenwerken (RGS) en de ketensamenwerking van groot belang zijn. Door het werken met 
vaste partners is het makkelijker om specifieke nieuwe zaken zoals klimaatadaptatie in 
processen door te voeren. Door maatregelen op deze manier van samenwerken toe te passen 
wordt er integraal kosten bespaard en is het efficiënt (bijlage 2).  
 
Een bedreiging bij het toepassen van maatregelen gericht op duurzaamheid, volgens 
werknemer 1, 2 en 3, is stikstof. Auto’s of vrachtwagens die naar projecten rijden zijn een 
vervoersbeweging. Nu wordt bij elk plan voor groot onderhoud een CO2-monitor ingevuld om 
bij te houden hoeveel de uitstoot is bij het groot onderhoud. Het doel van GroenWest is om bij 
de aanpassing van woningen zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Dit moet ook bij aanpassingen 
gebeuren bij de woningen (bijlage 2).  
 
Volgens G. Jonker (bijlage 2) gaat GroenWest over het algemeen alleen over de woningen, 
de primaire taak van GroenWest is zorgen voor een goede en betaalbare huisvesting. Veel 
klimaatadaptieve maatregelen lijken vooral in de buitenruimte genomen te moeten worden. 
Daar zit een spanningsveld met de gemeente. De uitdaging is zo groot dat niemand het alleen 
kan, de oplossingen moeten integraal zijn. Goede samenwerking en afstemming is daarom 
belangrijk. Sommige maatregelen kan GroenWest alleen nemen, maar bij sommige 
maatregelen kan het ook nodig zijn om samen te werken met de gemeente en waterschap om 
een maatregel uit te voeren. Daarom participeert GroenWest in het corporatie-netwerk RWU, 
doet het met aannemers aan verregaande ketensamenwerking en heeft GroenWest op veel 

3. Sterke en zwakke punten van GroenWest gericht op 
klimaatadaptatie 
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terreinen goed overleg met de vier gemeenten in het werkgebied. Het is belangrijk om dat voor 
te zetten en verder uit te breiden.  
 
3.2 Beleidsstukken van GroenWest 
Belangrijke beleidsstukken, volgens GroenWest, zijn de duurzaamheidsambitie en het 
ondernemingsplan 2019+.  
 
Duurzaamheidsambitie 
Duurzaamheid is een van de ambities van GroenWest. Als definitie voor duurzaamheid 
hanteert GroenWest: “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van 
het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te 
voorzien in gevaar te brengen”. GroenWest wil uiteindelijk CO2- en grondstoffenneutraal. Nu 
(2020) hebben alle woningen energielabel B. In 2030 wil GroenWest dat de woningportefeuille 
gemiddeld energielabel A heeft. De volgende stap is naar CO2- en grondstoffenneutraal in 
2050. Steeds sterker komt de nadruk te liggen op het aardgasvrij maken van woningen. In de 
periode tot 2030 gaat GroenWest de mogelijkheden voor een warmtenet onderzoeken (G. 
Jonker, persoonlijke communicatie, 22 september 2017). 
Groenwest is bezig met een zonnepanelenprogramma. Het Solarteam gaat in opdracht van 
GroenWest wijkgericht aan de slag met eengezinswoningen in het werkgebied van GroenWest 
(GroenWest, 2017).  
 
Ondernemingsplan 2019+ 
GroenWest is bezig woningen te verduurzamen, duurzaam te onderhouden en duurzaam te 
bouwen. Dit zorgt ervoor dat de toekomstige generatie prettig kan wonen. Het is daarbij ook 
belangrijk dat de huurders daar nu al resultaat van zien, zoals meer wooncomfort en 
beheersbare woonlasten, wat bijdraagt aan prettig en fijn wonen. Het woongenot van huurders 
wordt beïnvloed door de woonkwaliteit en leefbaarheid.  
 
GroenWest heeft het verduurzamen van woningen hoog in het vaandel staan. GroenWest 
voelt een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de CO2-doelstellingen en het 
verlagen van het energieverbruiken van het woningbezit. Het doel is om stapsgewijs te werken 
naar een CO2- en grondstoffen neutrale woningvoorraad in 2050. Om dit te bereiken zullen 
woningen geïsoleerd worden en aardgas vervangen worden door bijvoorbeeld elektriciteit en 
gebruik van restwarmte. Zeker in het laaggelegen Groene Hart gaat duurzaamheid over meer 
dan alleen energiebesparing. Met het oog op toenemende wateroverlast is vergroening en het 
meer klimaatadaptief inrichten van de bebouwde omgeving niet alleen een wens, maar bittere 
noodzaak. Hier wil GroenWest een stevige bijdrage aan leveren.  
 
De verduurzamingsopgave stelt nieuwe eisen aan werkprocessen, materialen en technieken 
en aan de bedrijfsvoering van GroenWest. Een goede en nauwe samenwerking tussen 
corporaties, overheid (voornamelijk gemeenten en provincie Utrecht, maar ook het Rijk en 
waterschap), energieleveranciers & netbeheerders, ketenpartners en bouwpartners is nodig. 
Goede samenwerking is belangrijk voor een woningcorporatie. Sommige maatregelen kan 
GroenWest alleen nemen, maar bij sommige maatregelen kan het ook nodig zijn om samen 
te werken met de gemeente en waterschap om een maatregel uit te voeren. Het is van belang 
om de ketensamenwerking, de RWU en de samenwerking met de verschillende gemeenten 
voort te zetten.  
 
Het is van belang dat er ook met de huurders wordt samengewerkt en dat de huurders 
instemming geven aan het klimaatadaptief inrichten van hun woning en de buitenruimte. Ook 
is het van belang om huurders mee te laten denken in het proces, ze op de hoogte te houden 
en ze te motiveren om zelf klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Dit is een verbetertip 
vanuit de huurders wat opviel tijdens het de verbetering om de woningen duurzamer te maken. 
Die hadden graag vooraf, tijdens en na afloop meer informatie gekregen (GroenWest, 2019-
a).  
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3.3 Conclusie 
Sterke punten 
GroenWest is sterk in het toepassen van energietransitie en zet zich in voor de huurders en 
willen dat zowel de huidige, als de toekomstige huurders prettig en fijn kunnen wonen. Dit 
bereikt GroenWest door alle kansen te pakken die er zijn. Er moet ook aandacht blijven voor 
zowel mitigatie als adaptatie en misschien wel gecombineerd worden. Daarnaast investeert 
GroenWest in hun samenwerkingen (de ketensamenwerkingen en de RWU), om zo effectief 
mogelijk te werk te gaan. Bij die samenwerkingen hoort ook kennis delen. Door kennis met 
elkaar te delen kan er over bepaalde onderwerpen nieuwe informatie verkregen worden en 
kan er van elkaar worden geleerd.  
 
Zwakke punten 
Naast dat de woningen CO2- en grondstoffenneutraal moeten. Is het ook belangrijk dat het 
onderhoud aan de woningen en het vervoer daarnaartoe ook CO2- en grondstoffenneutraal 
gebeurt, hierin kan GroenWest zich nog verbeteren. Ook wil GroenWest zicht verbeteren in 
het creëren van biodiversiteit. Uit de gesprekken met collega’s van de afdeling Wonen en 
Vastgoed kwam naar voren dat klimaatadaptatie eigenlijk nog niet echt een bekend onderwerp 
is. Ook werd duidelijk dat er al gelijk wordt gedacht aan extra kosten om het te realiseren. Het 
is daarom verstandig om interne medewerkers op de hoogte te houden, erbij te betrekken en 
uitleg geven over de voordelen van de klimaatadaptieve maatregelen. Naast intern informeren 
is het ook van belang dat de huurders ook op de hoogte worden gehouden, tijdens een van 
de duurzaamheidsprojecten kwam naar voren dat huurders graag meer op de hoogte 
gehouden willen worden. GroenWest is werkzaam in vier verschillende gemeenten. Elk gebied 
en woning is weer anders. Dit kan lastig zijn, omdat elke woning/omgeving een andere aanpak 
nodig heeft. GroenWest is nog niet echt bezig met klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie wordt 
nog niet toegepast bij projecten en is ook nog onderbelicht in de documenten.  
 
GroenWest kan deze sterke punten versterken en/of behouden en de zwakke punten 
elimineren bij het toepassen van de klimaatadaptieve maatregelen. Op deze sterke en zwakke 
punten wordt verder ingegaan in de SWOT-analyse in hoofdstuk 10. 
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In dit hoofdstuk worden de conclusies weergegeven van de interviews en het symposium. In 
bijlage 4 en 5 staat de volledige uitwerking. Op basis van deze conclusies wordt er in de 
volgende hoofdstukken antwoorden gebruikt uit de field research en vergeleken om tot een 
representatief en betrouwbaar onderzoek te komen.  
 
4.1 Interviews 
Volgens respondent V. Nouwens (bijlage 4.3) is bij klimaatadaptatie zowel mitigatie als 
adaptatie belangrijk en het kijken naar de meest effectieve maatregel. Als het wegnemen van 
het klimaatgevolg niet acceptabel is, dan proberen aan te passen en er uiteindelijk mee 
proberen te leven. Uit een interview met L. Versteeg bleek dat het belangrijk is om er nu wat 
aan te doen om schade te voorkomen, want het zal uiteindelijk meer kosten om de schade te 
verhelpen dan er nu wat aan te doen. Dus het aanpassen en/of voorkomen van de 
klimaatgevolgen hittestress, wateroverlast en droogte. Een kostenefficiënte manier is om de 
klimaatadaptieve maatregelen te combineren met onderhoudsprojecten of andere 
aanpassingsprojecten (bijlage 4.2).   
 
Uit het interview met V. Nouwens bleek dat samenwerking met andere partijen/organisaties 
ook van belang is. En het hierbij denken aan split incentive bij de maatregelen. Proberen met 
de betrokken partijen afspraken te maken over de kosten en baten. Dat het niet voor de ene 
partij alleen maar voor kosten zorgt en voor de andere partij voor baten. Daarbij moet er niet 
alleen gekeken worden naar woningschaalniveau, maar op een groot schaalniveau. Hierbij is 
samenwerking nodig tussen verschillende partijen, zoals met de desbetreffende gemeenten 
(voor een eventuele subsidieregeling) en Hoogheemraadschap. Ook is het verstandig om 
samen te werken met organisaties die zich inzetten voor particulieren. Naast samenwerking 
met andere organisaties is van het belang dat intern ook goed wordt samengewerkt, zoals met 
de afdeling vastgoedonderhoud. Deze collega’s kunnen de klimaatadaptieve maatregelen 
eerst zien als bedreiging, vandaar dat praktische voorbeelden en een goede uitleg van belang 
is intern (bijlage 4.3).  
 
Volgens geïnterviewde L. Versteeg en V. Nouwens (bijlage 4.2 en 4.3) is het ook belangrijk 
dat de huurder direct resultaat ziet en dat het voor hun interessant is om klimaatadaptieve 
maatregelen toe te passen. Zo wil een huurder graag een prettig leefklimaat. Door bijvoorbeeld 
een mooie prettige tuin te creëren, hierbij kunnen dan klimaatadaptieve maatregelen gedaan 
worden. Ook kan dit door niet één ruimte voor één functie te gebruiken, maar multifunctioneel 
te werken. 
 
Hieronder een samenvatting van de onderzoeksresultaten van de interviews. Volgens de 
respondenten V. Nouwens, J. Regelink en J. Verleun (bijlage 4) is het van belang dat de 
klimaatadaptieve maatregelen zorgen voor: 

• Het verbeteren van de fysieke leefbaarheid van een wijk;  
• Meer biodiversiteit, meer flora en fauna, diversiteit en het verstreken van de groene 

structuur; 
• CO2-opslag en mitigatie; 
• Het verbeteren van de gezondheid van de mensen. De vergroening van de omgeving 

zorgt ervoor dat de gezondheid van mensen omhooggaat; 
• Het verminderen van broeikasgassen. Doordat erbij het toepassen van 

klimaatadaptieve maatregelen niet meer CO2 wordt uitgestoten dan dat de maatregel 
oplost. Dus bij het brengen van de spullen naar de locatie met de auto/vrachtwagen 
en/of bij het graven; 

• Het voorkomen van schade aan woningen en omgeving.  
 

4. Onderzoeksresultaten field research 
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4.2 Symposium 
Volgens werknemers van Havensteder (bijlage 5.1) is klimaatadaptatie een van de vele 
opgave naast energietransitie en circulaire economie. Klimaatadaptatie is een transitie wat 
zorgt voor een complexe uitdaging. Het is belangrijk om als woningcorporatie te weten wat het 
effect van de klimaatveranderingen zijn op het vastgoed. Voor een woningcorporatie is het van 
belang dat het vastgoed verhuurbaar blijft voor de huurders, ook bij het veranderende klimaat. 
Een woningcorporatie heeft namelijk een zorgplicht. Woningcorporaties dragen zorg dat er 
geen gevaar voor de gezondheid en veiligheid ontstaat dan wel voortduurt als gevolg van de 
staat van het vastgoed. Het vastgoed moet worden aangepast, dat het bestand is tegen 
grondwateronderlast, grondwateroverlast, hitte, hevige neerslag en bodemdaling. Bij deze 
complexe opgave is het van belang dat de samenwerking intern tussen afdelingen goed 
verloopt.  Sommige afdelingen, collega’s en bestuurders zijn overtuigd van nut en noodzaak 
maar anderen zien de koppeling met de kerntaak nog niet helemaal. 
 
Uit de voordracht van een werknemer van de gemeente Rotterdam moet er met z’n alle worden 
gezorgd voor minder schade aan het vastgoed door klimaatadaptatie. Bij het toepassen van 
klimaatadaptatie is de samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en waterschap 
belangrijk. Er zijn veel verschillende mogelijkheden tot klimaatadaptatie. Deze maatregelen 
zouden samengevoegd kunnen worden (bijlage 5.2).  De baten van de klimaatadaptieve 
maatregelen zorgen er niet alleen voor dat het schade voorkomt aan het vastgoed, maar het 
zorgt ook voor een hogere waarde van het vastgoed, gezondere bewoners, hogere 
biodiversiteit en een goed imago (Buro Bergh, 2019).  
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In dit hoofdstuk wordt deelvraag 2 beantwoord: “Waarom is het toepassen van 
klimaatadaptatie belangrijk in het werkgebied van GroenWest?”. Om het werkgebied van 
GroenWest te analyseren is er in bijlage 6 een externe analyse opgesteld met een beleids- en 
gebiedsanalyse. De conclusie geeft kansen en bedreigingen van het werkgebied van 
GroenWest. Dit geeft input voor de SWOT, om uiteindelijk een klimaatadaptatievisie voor 
GroenWest te kunnen opstellen. Maar ook voor deelvraag 4, om tot de mogelijke 
klimaatadaptieve maatregelen te komen.  
 
5.1 Beleidsstukken 
Volgens Amsterdam Rainproof zijn de belangrijkste nationale beleidsstukken de Nationale 
Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) en   Ruimtelijke Adaptatie 2018 (Amsterdam Rainproof, 
2020). Het symposium bevestigde dit ook, volgens de gemeente Rotterdam zijn de 
belangrijkste stukken de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en de NAS (bijlage 5.2). Er is 
echter nog geen RAS voor de regio Utrecht. De Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht 
(CRA) is nog bezig met het opstellen hiervan, wel is er al een plan van aanpak (‘Wij gaan 
werken aan een waterrobuuste en klimaatbestendige regio Utrecht’). Respondent J. Verleun 
gaf tijdens het interview aan dat de nieuwe Omgevingswet invloed zal hebben op een 
woningcorporatie en het toepassen van klimaatadaptatie (bijlage 4.5). Respondent L. Versteeg 
gaf aan dat subsidie- en stimuleringsregelingen effect hebben op het toepassen van 
klimaatadaptieve maatregelen (bijlage 4.2).  
 
5.1.1 Nationale beleidsstukken 
De NAS en het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie zijn gericht op de klimaateffecten en wat er 
gebeurt als er niks aan klimaatadaptatie gedaan wordt. Dit is al een stap in de goede richting 
(Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, 2016). Het zorgt voor bewustwording en de noodzaak 
om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. De NAS en het Deltaplan zorgen ervoor dat er 
langzaam na gedacht wordt over klimaatadaptatie en zullen daarom ook langzaam urgentie 
krijgen.  Het zal organisaties stimuleren om maatregelen toe te passen (Kennisportaal 
Ruimtelijke Adaptatie, 2018).  
De nieuwe Omgevingswet heeft als belangrijkste uitgangspunt duurzaamheid en helpt 
klimaatadaptatie vorm te geven. Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid de regels voor 
ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen (Rijksoverheid, z.d.). Het stimuleert 
het opstellen van een omgevingsplan of omgevingsvisie door de gemeenten. Volgens 
geïnterviewde J. Verleun (bijlage 4.4) kan de gemeenten ervoor zorgen dat er echt 
daadwerkelijk actie wordt ondernomen door klimaatadaptieve maatregelen te verplichten bij 
(ver)nieuwbouw, zoals een waterbergingseis, vergroening van de tuin en groene daken. Het 
is echter nu nog afwachten op het omgevingsplan van de gemeenten (City Deal 
Klimaatadaptatie, 2019).  
 
5.1.2  Regionale beleidsstukken 
Op dit moment is er nog geen Regionale Adaptatie Strategie (RAS) van de regio Utrecht. Wel 
is er een Coalitie Ruimtelijke Adaptatie (CRA) van de regio Utrecht. Hierbij horen zeventien 
partners, waaronder de gemeente Utrecht, Woerden en Montfoort. Het doel van de CRA is 
naar een klimaatbestendige Regio Utrecht, door het opstellen van een toekomstbeeld 
klimaatadaptatie voor de regio en strategie om dit te bereiken. De RAS voor de regio Utrecht 
moet dus nog worden opgesteld, dit gebeurt door CRA. Op dit moment is CRA ook bezig met 
de site Klimaatklaar.nl. Deze site kunnen bedrijven en inwoners bezoeken voor meer 
informatie over de mogelijkheden tot klimaatadaptatie (Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio 
Utrecht, 2019).  
In een RAS kunnen regels opgenomen worden die invloed hebben op GroenWest, 
voorbeelden hiervan zijn: 

5. Het belang van klimaatadaptatie in het werkgebied  
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• Klimaatadaptatie wordt een integraal onderdeel van de omgevingsvisies en 
omgevingsplannen; 

• Klimaatadaptatiedoelen worden standaard meegenomen in de prestatieafspraken met 
de woningcorporaties; 

• Afspraken om voortaan nieuwbouwwoningen standaard klimaatbestendig in te richten; 
• Dat er klimaatadaptatiedoelen meegenomen in de energietransitie waardoor meerdere 

wijken in de regio niet alleen geleidelijk van het gas af gaan, maar ook klimaatbestendig 
worden ingericht; 

• Alle gemeenten een vergroeningsprotocol hebben als leidraad voor integratie in beleid; 
• Het gemeentelijk groenbeleid is aangepast aan de klimaatadaptatie-opgave; 
• Afspraken om bestaande woningen klimaatbestendig te renoveren; 
• Klimaatbestendigheid is een van de leidende principes in ruimtelijke besluitvorming en 

in de omgevingsvisie; 
• Een groennorm voor particuliere tuinen. 

Dit zijn punten uit de RAS van Rijk van Maas en Waal, CRA gebruikte deze punten in een 
presentatie als voorbeeld. Het kan nog een aantal jaar duren voordat deze regels in gang gaan 
(Hofstad, (2019). 
 
5.1.3  Gemeentelijke beleidsstukken 
Gemeentelijke stukken in deze regio zijn wat praktischer ingestoken, het betreffen vooral 
stimuleringsregelingen. De gemeente Woerden stimuleert bewoners om de regenpijp af te 
koppelen van het gemengd riool door een subsidieregeling. Door het afkoppelen van de 
regenpijp wordt het riool minder belast, is er minder wateroverlast en lozing van afvalwater in 
de sloot wordt voorkomen (Gemeente Woerden, z.d.). Ook wordt de grondwaterstand op peil 
gehouden om bodemdaling te voorkomen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van wat 
voor infiltratie er plaats vindt. Er zit verschil in of het regenwater uitloopt over de tuin of wordt 
afgevoerd naar openbare ruimte die al afgekoppeld is. Of berging in mobiele 
bergingsvoorzieningen (regenton of regenwaterzuil), bovengrondse infiltratievoorziening 
(grindkoffer) of afvoeren naar oppervlaktewater. Of ondergrondse infiltratievoorzieningen 
(infiltratiekratten) of vaste bergingsvoorzieningen (regenwaterschutting) (Gemeente Woerden, 
2019).  
De gemeente Utrecht heeft een stimuleringsregeling en een initiatievenfonds. De gemeente 
Utrecht deelt informatie en tips om een watervriendelijke tuin te maken. De tips zijn afkoppelen 
regenpijp, een heg als erfafscheiding, tegels vervangen door gras of planten, waterdoorlatende 
bestrating en een vijver aanleggen. Het initiatievenfonds is voor het samen aanleggen van 
geveltuintjes, het planten van bomen of het vergroenen van de buurt (Gemeente Utrecht, z.d.). 
Zowel de gemeente Woerden als Utrecht hebben een subsidieregeling voor een groen dak. 
De gemeente Montfoort en De Ronde Venen hebben echter nog geen subsidieregeling voor 
het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen.  
 
5.2 Gebied 
Om een beeld te krijgen waarop gelet moet worden in het werkgebied van GroenWest, is het 
belangrijk om te weten wat voor ondergrond er is in het werkgebied. Dit heeft invloed op de 
infiltratiecapaciteit van de grond van het regenwater. Daarnaast is het belangrijk om te weten 
welke klimaatveranderingen er spelen in het gebied. GroenWest heeft aangeven zich te willen 
richten op het verminderen van wateroverlast, hittestress en droogte. Dit is gedaan door middel 
van een ‘stresstest’, zie bijlage 6. 
 
5.2.1 Ondergrond 
Volgens respondent L. Versteeg (bijlage 4.2) is er in Het Groene Hart een veengrond 
aanwezig, dit is een slecht doorlaatbare grond en zorgt voor bodemdaling (bijlage 4.2). In de 
gemeente Utrecht is er een zandgrond, deze grond is goed doorlaatbaar. Door het verschil in 
ondergrond tussen de gemeente Utrecht en Het Groene Hart, is Het Groene Hart een 
lagergelegen gebied (Klimaatklaar, z.d.-a).  
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5.2.2 Wateroverlast 
Komende jaren zal het in de winterperiode meer en harder gaan regenen. Er 
zullen piekbuien optreden (Klimaateffectatlas, 2020-a). Doordat het water uit 
hevige neerslag naar het laagste punt gaat, zal daar meer wateroverlast zijn. 
Daken, tuinen, straten en riolering zullen ook meer belast worden. Het Groene 

Hart bestaat grotendeels uit klei- en veengronden. In deze gronden zakt het regenwater minder 
goed weg. Dit veroorzaakt plasvorming op straat en in de tuinen. De grondwaterstand is in Het 
Groene Hart hoger dan gemiddeld. Om bodemdaling tegen te gaan werken het waterschap en 
de gemeente eraan om de grondwaterstanden hoog te houden. Bewoners kunnen hierin 
meehelpen door regenwater op eigen terrein in de bodem te laten zakken. Volgens respondent 
V. Nouwens (bijlage 4.3) ligt de gemeente Utrecht relatief hoog vergeleken met het omliggende 
gebied. Doordat de gemeente Utrecht hoger gelegen is vergeleken met de gebieden 
eromheen, zal er minder last zijn van overstromingen en wateroverlast. Wel is er veel 
verharding waardoor het water minder makkelijk weg kan (Klimaateffectatlas, 2020-a).  

 
5.2.3 Hittestress 
Door de hoge dichtheid van de bebouwing in stad, is er in Utrecht veel 
verharding. Dat zorgt in de gemeente Utrecht voor hittestress, de stad is 
gemiddeld 4 tot 7 graden warmer dan het ommeland dat groener is, dit komt door 
het stedelijk hitte-eiland effect (KNMI, z.d.). Dit klimaateffect is in het werkgebied 

van GroenWest het meest aanwezig in de gemeente Utrecht. Maar ook de centra van 
Woerden en Mijdrecht kennen een hoge mate van verstening. Eigenlijk is hittestress in elk 
stedelijk gebied wel aanwezig. Heel Nederland warmt op. Doordat het bezit van GroenWest in 
het Groene Hart ligt en dit meer landelijk gebied is, zal voor een deel van het bezit van 
GroenWest de hittestress meevallen, omdat in een groenere omgeving de temperatuur bij hitte 
minder stijgt en de warmte sneller wegtrekt (Klimaateffectatlas, 2020-b). 
 

5.2.4 Droogte 
Doordat Het Groene Hart grotendeels bestaat uit klei- en veengronden vindt er 
bodemdaling plaats. Veengronden verteren langzaam of zakken in onder het 
gewicht van bovenliggende grondlagen en/of de bebouwing. Neerslagtekort in 
de zomerperiodes zorgt voor droge periodes. Door droogte daalt de 

grondwaterstand.  Te lage grondwaterstanden versnellen het proces, er ontstaat veenoxidatie, 
zetting en klink. Dit zorgt in stedelijke gebieden voor scheurvorming in wegen en gebouwen, 
het rotten van houten funderingen en schade aan de riolering, ook wel droogteschade. De 
grondwaterstand moet dus hoog blijven om de versnelling van bodemdaling en zo schade te 
voorkomen. Droge periodes in de zomer zijn er in het heel het werkgebied van GroenWest. 
Droogte heeft ook invloed op de leefbaarheid van de bewoners. Het groen in tuinen en 
openbare ruimtes wordt aangetast. Hier ligt ook een relatie met hittestress (Klimaateffectatlas, 
2020-c). Daarnaast hebben veengronden een hoge dichtheid aan koolstof in de bodem. Hier 
speelt de grondwaterstand een grote rol. Bij verlaging van de grondwaterstand zal de koolstof 
uit het veen oxideren en als CO2 vrijkomen. Een hogere grondwaterstand is belangrijk bij een 
veengrond (Arets, 2018).  
 
5.3 Conclusie 
Kansen 
De beleidsstukken die invloed hebben op GroenWest en het toepassen van klimaatadaptieve 
maatregelen zijn de Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) en Deltaplan Ruimtelijke 
adaptatie 2018. Daarnaast zal de nieuwe Omgevingswet die ingaat in 2021 ook invloed 
hebben en de gemeentelijke subsidie- en stimuleringsregelingen. De RAS voor de regio 
Utrecht die in de toekomst opgesteld wordt, zal zorgen voor de meeste invloed op het 
toepassen van klimaatadaptatie. De uitdaging is om in te gaan op de beleidsstukken en dus 
klimaatadaptatie toe te passen. Het belang van klimaatadaptatie zal de komende jaren 
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toenemen. Dit vereist aanvullende of zelfs nieuwe wetgeving. Op dit moment beschrijven de 
beleidsstukken nog geen harde wet- en regelgeving. Volgens de alle respondenten van de 
interviews zullen de beleidsstukken NAS, het Deltaplan en de nieuwe Omgevingswet een 
positief effect hebben op het ondernemen van klimaatadaptieve maatregelen en stimuleren 
organisaties om deze maatregelen te nemen. Uiteindelijk zullen de maatregelen normaal 
worden en is klimaatadaptatie een nieuwe norm/standaard (bijlage 4). Klimaatverandering is 
niet alleen een bedreiging, maar ook een kans om de leefomgeving en het woongenot van 
huurders te verbeteren. 
 
Bedreigingen 
Bedreigingen die optreden is het laaggelegen Groene Hart, dit veroorzaakt meer 
wateroverlast.  Een andere bedreiging is het de veengrond in het Groene Hart. Hoe droger het 
wordt, hoe meer het veen zakt. Bij een te lage grondwaterstand in een veengebied zal er 
veenoxidatie plaatsvinden met bodemdaling als gevolg. Dit veroorzaakt droogteschade. 
Volgens respondent L. Versteeg zijn dit bedreigingen waar opgelet moet worden. In Utrecht is 
de bedreiging de vele verharding. De verharding zorgt voor hittestress en wateroverlast.  
 
Dit zijn kansen en bedreigingen waar GroenWest rekening mee moet houden met het 
toepassen van de klimaatadaptieve maatregelen. Op de kansen kan worden ingespeeld en de 
bedreigingen moeten worden geëlimineerd. Op deze kansen en bedreigingen wordt verder 
ingegaan in de SWOT-analyse in hoofdstuk 10. 
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In dit hoofdstuk wordt deelvraag 3 beantwoord: “Wat is de meerwaarde van klimaatadaptatie?”. 
Om deze deelvraag te beantwoorden zijn wetenschappelijke artikelen geraadpleegd. Het doel 
is om de positieve effecten van klimaatadaptatie te onderzoeken, dit zal uiteindelijk de criteria 
zijn voor de MCA in hoofdstuk 11. In bijlage 8 staat de meerwaarde van klimaatadaptatie 
uitgebreider beschreven met details zoals percentages en schade in euro’s.  
 
6.1 Onderzoek Wageningen University & Research 
Een onderzoek naar de meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving door Wageningen 
University & Research (WUR) geeft aan dat groen effect heeft op het vastgoed en de 
omgeving, maar ook op de leefbaarheid van de bewoners (Hiemstra, de Vries & Spijker, z.d.-
a). Voor GroenWest zijn beide effecten belangrijk, het woningbezit moet voor zo min mogelijk 
kosten zorgen door extra onderhoud door schade. En GroenWest wil zorgen voor een prettige 
en fijne leefomgeving. Volgens WUR zorgt groen voor het verlagen van de 
omgevingstemperatuur, betere luchtkwaliteit, verbetering van de gezondheid, betere 
waterhuishouding, hogere vastgoedwaarde, hogere biodiversiteit en geluidsdemping 
(Hiemstra, de Vries & Spijker, z.d.-b) 
 
GroenWest heeft aangeven zich te willen richten op het verminderen van wateroverlast, 
hittestress en droogte. Dit heeft een positief effect op het vastgoed doordat schade wordt 
voorkomen. Echter zorgt dit ook indirect voor een positief effect op de leefbaarheid van de 
huurders, doordat ongemakken zoals schade, lekkages en een minder leefbare tuin worden 
weggenomen. Wateroverlast kan verminderd worden door het regenwater op te vangen, te 
laten infiltreren in de grond of door verdamping van het regenwater (Hiemstra, van Kuik & 
Coolen, z.d.-a). Hittestress kan verminderd worden door het creëren van schaduw, 
verdamping van het regenwater of het absorberen en reflecteren van zonlicht (Hiemstra, van 
Kuik & Coolen, z.d.-b).  Droogte heeft een relatie met hittestress. Doordat het warmer in de 
zomerperiode zal de verdamping toenemen in de zomer. Hierdoor kan er minder regenwater 
in de grond infiltreren. Daarnaast zal komende jaren de hoeveelheid neerslag afnemen 
(Elsinga, 2012).  
 
Alle vormen van groen dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. Het zorgt voor het wegfilteren 
van fijnstof en andere luchtverontreinigingen (Hiemstra, de Vries & Spijker, z.d.-b). Uit het 
interview met J. Regelink blijkt dit ook. Zo zorgt klimaatadaptatie voor CO2-opslag en het 
verminderen van broeikasgassen, en uiteindelijk een betere luchtkwaliteit (bijlage 4.4).  
 
Een groene omgeving is rustgevender dan een bebouwde omgeving. Groen zorgt ervoor dat 
stress wordt verminderd, het concentratievermogen verbeterd en de gemoedsstand wordt 
positiever (Hartig et al., 2014). Uitzicht vanuit de woning op groen gaat samen met een lager 
niveau van het stresshormoon cortisol en een hoger gevoel van welzijn (Honold et al., 2015). 
Meer groen in een woonomgeving verminderd dus stress en gaat gepaard met een lagere 
kans op stress gerelateerde aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, depressies en 
angststoornissen (Maas et al., 2009).  
 
6.2 Onderzoek COELO 
Een toonaangevend onderzoek van het Centrum van Onderzoek van de Economie van de 
Lagere Overheden (COELO) geeft aan dat momenteel bij een groot deel van de woningen het 
regenwater dat op het dak terecht komt via de riolering naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(RWZI) wordt afgevoerd. Dit verhoogt de kosten voor het zuiveren van regenwater en verlaagt 
het zuiveringsrendement van de installaties (Hoeben & Gerritsen, 2005). Door de 
klimaatveranderingen komen er steeds meer hevige regenbuien waardoor het riool onder druk 
komt te staan. Een verhoging van de capaciteit van de riolering is echter een grote en kostbare 
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ingreep (Hdsr, z.d.). Uit het interview met V. Nouwens blijkt ook dat het afkoppelen van de 
regenpijp voorkomt dat schoon hemelwater wordt afgevoerd naar de RWZI, er minder 
regenwater door de riolering stroomt en wordt wateroverlast voorkomen. De desbetreffende 
Waterschap en gemeenten gaan over het rioleringsstelsel en RWZI. Zij hebben hier baat bij. 
De kosten zitten echter bij de woningcorporatie (bijlage 4.3). 
 
6.3 Onderzoek Green Deal Groene Daken 
Uit het onderzoek van Green Deal Groene Daken blijkt dat dak- en gevel groen bescherming 
biedt tegen de zon, regen, wind en temperatuurwisselingen, die allemaal nog extremer worden 
door klimaatveranderingen. De levensduur van een groen dak gaat omhoog. Een groen dak 
gaat hierdoor twee keer zo lang mee, en uiteindelijk zullen de kosten lager uitvallen. Zo bleek 
uit ook een interview met J. Verleun  (bijlage 4.5). Daarnaast zorgt het gevelgroen voor 
geluidsdemping- en reductie. Het geluid weerkaatst minder en er gaat minder geluid vanaf 
buiten naar binnen. Ook hebben groene daken en gevels een isolerende werking. Dit is 
effectief tegen zomerhitte en winterkou, en zorgt voor een prettige leefomgeving. Het bespaart 
kosten op elektriciteitsgebruik van de airco in de zomer en gasverbruik in de winter  (Green 
Deal Groene Daken, 2018).  
 
Zonnepalen in combinatie met een groen dak levert per jaar 6% meer energie op. 
Zonnepanelen functioneren het best bij een temperatuur van 25 °C. Groen warmt minder op 
dan een zwart of pannendak (Köhler et al., 2007). Uit het interview met J. Verleun blijkt ook 
dat een groen dak een positief effect heeft op zonnepanelen (bijlage 4.5).  
 
6.4 Onderzoek RIVM en CE Delft 
Geluidsoverlast heeft invloed op de waarde van vastgoed (CE Delft, 2017). Het RIVM stelt na 
onderzoek van CE Delft (2017) dat wanneer geluidsoverlast binnen een woning afneemt door 
groene maatregelen zoals dak- en gevelgroen, dit de waarde van de woning doet stijgen 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2019). Een bomenrij voor een woning geeft 
beschutting tegen koude wind. Dit vermindert de reductie van de windsnelheid. Het heeft effect 
op het energieverbruik van een woning, de energievraag neemt af (RIVM, 2019; Swaagstra & 
Kluiver, 2003).  
 
6.5  Conclusie 
Het toepassen van klimaatadaptatie heeft een positief effect op het vastgoed en de bebouwde 
omgeving en op de leefbaarheid van de huurders. Het verminderen van wateroverlast, 
hittestress en droogte zorgt ervoor dat er minder schade ontstaat aan het vastgoed en de 
bebouwde omgeving. Daarnaast zorgt het indirect voor een betere leefbaarheid van de 
huurders, de tuin is toegankelijker doordat er minder plassen ontstaan. Ook ziet de tuin en de 
planten er beter uit doordat er minder droogte is en het is aangenamer buiten door 
vermindering van de temperatuur. Wateroverlast, hittestress en droogte hebben een connectie 
(zijn communicerende vaten), het verminderen van wateroverlast door het regenwater te 
infiltreren in de grond zorgt ook direct voor minder droogte. Hitte zorgt voor droogte, als 
hittestress verminderd wordt zal droogte ook verminderd worden. Dit betekent voor GroenWest 
dat schade voorkomen niet alleen positief is voor het vastgoed en kosten verminderd, maar 
ook indirect zorgt voor een betere leefomgeving voor de huurders. Hier streeft GroenWest 
naar.  
 
Naast de verwachtte effecten van het verminderen van wateroverlast, hittestress en droogte, 
zorgt het toepassen van klimaatadaptatie ook voor andere effecten. Er zijn veel groene 
klimaatadaptieve maatregelen, dit zorgt voor een hogere biodiversiteit. Het verminderen van 
wateroverlast zorgt ook voor een betere waterhuishouding. De RWZI hoeft minder water te 
zuiveren en het riool kan op deze manier de capaciteit weer aan en hoeft niet vergroot te 
worden. Er zijn ook maatregelen die zorgen voor langere levensduur van het dak of gevel, dit 
heeft een positief effect voor GroenWest, er zal minder onderhoud nodig zijn. Klimaatadaptieve 
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maatregelen kunnen zorgen voor een waardestijging van het vastgoed. Dit zijn allemaal 
effecten die een meerwaarde creëren voor het vastgoed en de bebouwde omgeving. Voor 
GroenWest betekent dit een hoger woongenot van de huurders en minder kosten voor de 
corporatie.  
 
Klimaatadaptieve maatregelen zoals dak- en gevelgroen zorgen voor een isolerende werking 
en geluidsdemping. Dit zorgt ervoor dat de huurders fijner wonen. Groene maatregelen zorgen 
voor een betere luchtkwaliteit door het opnemen van fijnstof en CO2. Een betere luchtkwaliteit 
zorgt weer voor een verbetering van welzijn en gezondheid. En zorgt groen voor een 
rustgevende omgeving, wat ook invloed heeft op de verbetering van het welzijn en de 
gezondheid. Al deze punten hierboven helpen mee met het zorgen voor een hoger woongenot 
van de huurders. Dit zijn allemaal effecten die een meerwaarde creëren voor de leefbaarheid 
van de huurders. GroenWest wil ook zorgen dat huurders fijn en prettig kunnen wonen.  
 
Klimaatadaptatie heeft duidelijk een meerwaarde voor zowel het vastgoed als de leefbaarheid 
van de huurders. Ook staan al deze effecten met elkaar in connectie en versterken elkaar. 
Deze effecten worden gebruikt als criteria in de MCA in hoofdstuk 11.  
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In dit hoofdstuk wordt deelvraag 4 beantwoord: “Welke mogelijkheden zijn er en wat is het 
effect om een eengezinswoning uit de jaren ’70 uit het werkgebied van GroenWest 
klimaatadaptief in te richten?”. Eerst wordt er beschreven hoe er is gekomen op de mogelijke 
maatregelen. In hoofdstuk 3 zijn de sterke en zwakke punten genoemd van GroenWest. De 
sterke punten kunnen gecombineerd worden met de maatregelen. In hoofdstuk 5 zijn de 
gemeentelijke beleidsstukken beschreven en de klimaateffecten die effect hebben op het 
werkgebied van GroenWest, hieruit kan gebaseerd worden welke maatregelen het beste 
passen bij het werkgebied en om samenwerkingen met de gemeente goed te laten verlopen 
is er ook gekeken naar maatregelen die de gemeenten stimuleren. De CRA is bezig met het 
opstellen van de site klimaatklaar.nl. Deze is speciaal opgericht voor de regio Utrecht. Veel 
mogelijke klimaatadaptieve maatregelen komen van deze site. Ook zijn er maatregelen 
gehaald van de sites Amsterdam Rainproof en Atelier Groenblauw, volgens respondenten L. 
Versteeg en J. Verleun waren dit betrouwbare sites voor goede klimaatadaptieve maatregelen 
(bijlage 4). Daarna zijn alle mogelijke maatregelen beschreven met het effect erbij uit hoofdstuk 
6.  
 
7.1  Mogelijke maatregelen 
In het Groene Hart is er een veengrond aanwezig. Bij een te lage grondwaterstand wordt het 
proces van bodemdaling versneld. Het is van belang dat de grondwaterpeil hoog blijft. Dit kan 
door het regenwater in de tuin te laten infiltreren door de regenpijp af te koppelen. Het 
afkoppelen van de regenpijp zorgt ervoor dat het riool wordt ontlast. Dit is van belang omdat 
er steeds meer hevige regenbuien komen. Er zijn twee factoren die bepalen of een regenpijp 
afgekoppeld kan worden. Dit is de infiltratiecapaciteit van de ondergrond en de lokale 
grondwaterstand. Bij een niet goed doorlatende grond kan het water afkomstig vanaf het dak 
niet goed wegzakken in de grond en bij een te hoge grondwaterstand is er geen ruimte voor 
het water op in de grond te zakken (Amsterdam Rainproof, 2020-a). In het Groene Hart is een 
veengrond aanwezig en een hoge grondwaterstand. Dit zou betekenen dat het Groene Hart 
niet geschikt is voor het afkoppelen. Maar de gemeente Woerden stimuleert het afkoppelen 
juist. Door de veengrond is er last van bodemdaling in droge tijden, daarom zorgt de gemeente 
Woerden ervoor dat de grondwaterstand hoog blijft zodat bodemdaling verminderd wordt.  
 
Het afkoppelen kan in combinatie met bovengrondse en ondergrondse infiltratievoorzieningen. 
Door de veengrond en de hoge grondwaterstand is het aanbod hierin beperkt. Er kan niet te 
diep gegraven worden door de hoge grondwaterstand, daarom is een wadi niet verstandig als 
bovengrondse infiltratievoorziening. Een reliëf is minder diep dan een wadi en bergt het 
regenwater tijdelijk. Een grindkoffer is ook een mogelijkheid. Dit is dieper dan een reliëf en 
gevuld met grind. Een grindkoffer wordt gestimuleerd door de gemeente Woerden en 
infiltratieblokken ook als ondergrondse infiltratievoorziening (klimaatklaar, z.d-a).  
 
De regenpijp kan ook deels worden afgekoppeld aan een regenwateropslag.  Er wordt op 
drinkwater bespaart door de planten de bewateren met water van de regenwateropslag, dit 
bespaart kosten. Vooral in tijden van droogte is het belangrijk om te besparen op watergebruik 
(Atelier Groenblauw, 2018).  
 
De komende jaren zal het in de winterperiode langer en heviger gaan regenen en zal het 
warmer en droger worden in de zomerperiode. Groen helpt tegen hittestress, laat regenwater 
beter infiltreren in de grond en zorgt zo dat de grondwaterstand op peil blijft en er geen droogte 
ontstaat. Groen is dus een multifunctionele oplossing. Groen kan in de tuin worden toegepast 
door simpele maatregelen zoals plantvakken, geveltuin, gazon en bomen planten. Volgens J. 
Regelink (bijlage 4.4) zorgt het toepassen van kruidenrijke vegetatie voor een groter effect dan 
een gazon.  
 

7.  Klimaatadaptieve maatregelen passend bij het werkgebied 
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Andere groene oplossingen die op gebouwniveau zijn, zijn een groene gevel en dak. Een 
groen dak wordt gestimuleerd door de gemeente Woerden en Utrecht. GroenWest is op dit 
moment bezig met mitigatie en heeft een zonnepanelenprogramma. Een groen dak met 
zonnepanelen zorgt zowel voor adaptatie als voor mitigatie en een groen dak heeft een positief 
effect op de zonnepalen.  
 
In Utrecht en steden in het Groene Hart vindt hittestress plaats. Dit komt door de vele 
verharding. Door verharding te verwijderen en groen te plaatsen wordt hittestress verminderd. 
Daarnaast zijn er ook materialen die zorgen voor minder hittestress. Daarnaast zorgt groen en 
de juiste materialen ook voor het verminderen van wateroverlast. Door meer groen te plaatsen 
kan het water beter in de grond zakken. En doordat het regenwater beter in de grond kan 
zakken, zal droogte ook verminderd worden.  
 
Hieronder een uitwerking en het effect per klimaatadaptieve maatregel van de mogelijke 
maatregelen passend bij het werkgebied van GroenWest. Voor een uitgebreide uitwerking 
wordt verwezen naar bijlage 9.  
 
7.2 Regenpijp afkoppelen 
Tijdens hevige regenbuien ontstaat er een enorme druk op riool, doordat het regenwater snel 
moet worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. Hierdoor kan het riool overstromen 
en wateroverlast ontstaan op straat en in tuinen. Door de regenpijp af te koppelen wordt het 
riool ontlast (Atelier groenblauw, z.d.-a).  
 
Mogelijkheden tot afkoppelen zijn: 

1. Het regenwater afvoeren naar oppervlaktewater, uitloop over de tuin of afvoeren op 
openbare ruimte die al afgekoppeld is. Zie figuur 7.1.  

2. Het regenwater laten afstromen naar een bovengrondse of ondergrondse 
infiltratievoorziening. Die worden nader beschreven.  

     
Figuur 7.1: Links waterspuwer (Hebbink, z.d.). Rechts Afkoppelen regenwater (Hdsr, z.d.).  

Hieronder in tabel 7.1 worden de effecten van het afkoppelen van de regenpijp beschreven.  
 
Tabel 7.1: Effect regenpijp afkoppelen 

Effect op het vastgoed en de bebouwde omgeving 
Verminderd 
wateroverlast 

Door de regenpijp af te koppelen wordt het riool ontlast en 
overstroomt het riool minder snel waardoor er geen wateroverlast 
ontstaat op straat en in tuinen (Hdsr, z.d.). 

Verminderd 
droogte 

Door de regenpijp af te koppelen kan het regenwater infiltreren in 
eigen tuin en wordt het grondwater aangevuld (Langeveld, 2019).  

Betere 
waterhuishouding 
 

Door bij een gemengd rioolstelsel de regenpijp af te koppelen wordt 
er minder, relatief schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie 
afgevoerd en het is minder vaak nodig om vuilwater op 
oppervlaktewater te lozen (Amsterdam Rainproof, 2020-a).  Het 
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afkoppelen zorgt ervoor dat de riolering niet vergroot hoeft te worden 
om de grote capaciteit regenwater op te kunnen vangen (Hdsr, z.d.). 

Effect op de leefbaarheid van de huurders 
Groter woongenot Door de regenpijp af te koppelen wordt het wateroverlast en droogte 

verminderd. Doordat de grondwaterstand op peil wordt gehouden, 
zullen de planten minder aangetast worden en dat zorgt voor een 
betere leefbare tuin. Dit vergroot indirect het woongenot van de 
huurders (Buro Bergh, 2019).  

 
7.3  Bovengronds infiltreren  
Het regenwater bovengronds infiltreren is een eenvoudige en minst ingrijpende methode. Een 
tuin kan ruimte bieden om het regenwater afkomstig van het dak, door de regenpijp af te 
koppelen, en terras op te vangen in de tuin. Zo stroom het regenwater niet het riool in, maar 
wordt het afgevoerd naar een infiltratiezone in de tuin. Een infiltratiezone is ervoor gemaakt 
om het regenwater tijdelijk op te slaan, zodat het regenwater geleidelijk de bodem kan 
infiltreren (Atelier Groenblauw, z.d.-b).  
 
Mogelijkheden van bovengronds infiltreren: 

1. Reliëf als infiltratiezone. Een reliëf is een lagergelegen stuk groen in de tuin waar het 
regenwater op een natuurlijke wijze of via een goot naartoe stroomt. In de reliëf kan 
het regenwater langzaam in de bodem zakken Het kan in combinatie met een 
ondergronds infiltratievoorziening (Amsterdam Rainproof, 2020-b).  

2. Een grindkoffer/strook is een berging vol met grind. In de holle ruimtes tussen het grind 
kan het water opgeslagen worden en vervolgens langzaam in de bodem wegzakken. 
Door de langzame opname van het regenwater, wordt voorkomen dat de grond 
uitdroogt. Een grindkoffer kan al op kleine schaal aangelegd worden (Klimaatklaar, 
z.d.-b).  

 
 
 
 

Hieronder in tabel 7.2 worden de effecten van bovengronds infiltreren beschreven. 
  
Tabel 7.2: Effect bovengronds infiltreren 

Effect op het vastgoed en de bebouwde omgeving 
Verminderd 
wateroverlast 
 

De regenpijp afkoppelen en laten afstromen op een bovengrondse 
infiltratievoorziening zorgt ervoor dat bij hevige regenbuien 
wateroverlast op straat, tuinen en in woningen worden voorkomen 
(Buro Bergh, 2019).  

Verminderd 
hittestress 
 

Een reliëf zorgt voor minder hittestress. Het is een verlaagde vochtige 
plek in de tuin, het water verdampt wat zorgt voor verkoeling in de tuin 
(Amsterdam Rainproof, 2020-b). 

Figuur 7.2: Links een schematische doorsnede van een grindkoffer/strook (Atelier Groenblauw, 
z.d.-c) en rechts van een reliëf (Amsterdam Rainproof, 2020-b) 
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Verminderd 
droogte 
 

Het regenwater wordt opgevangen en infiltreert vertraagd in de 
bodem, waardoor de grondwaterstand op peil wordt gehouden. En 
een bodem met een goede grondwaterstand droogt minder uit en 
voorkomt bodemdaling en droogteschade (Klimaatklaar, z.d.-b).  

Betere 
waterhuishouding 

Zie 7.2 regenpijp afkoppelen. 

Effect op de leefbaarheid van de huurders 
Groter woongenot Zie 7.2 regenpijp afkoppelen.  

 
7.4  Ondergronds infiltreren 
Ondergrondse infiltratievoorzieningen nemen bovengronds geen ruimte in en heeft een 
grotere opslagcapaciteit dan bovengrondse bodeminfiltratievoorzieningen. Er kan dus meer 
regenwater worden gebufferd en vertraagd afgeven worden aan het grondwater (Amsterdam 
Rainproof, 2020-c). Ondergronds infiltreren is een goede optie als er weinig ruimte is in de tuin 
of als er toch een voorkeur is voor meer verharding in de tuin (Atelier groenblauw, z.d.-d).  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om ondergronds te infiltreren. Infiltratieblokken zijn de 
oplossing hiervoor. Een infiltratieblok is gemaakt van harde geperste steenwol en overtrokken 
met een filterdoek dat ingroei van wortels verhinderd (Cobouw, 2015). Mogelijkheden hierbij 
zijn: 

1. Regenpijp afkoppelen en aansluiten op de infiltratieblokken, hierdoor ontstaat er geen 
wateroverlast en kan het regenwater gemakkelijk in de grond infiltreren.  

2. Een put of lijngoot plaatsen boven de ondergrondse infiltratievoorziening. Dit kan 
worden toegepast als wateroverlast ontstaat op één plek in de tuin of voor de 
afwatering van het terras. Het voordeel hiervan is dat het regenwater wat direct in de 
verharde tuin terecht komt ook kan infiltreren in de grond en er geen leidingwerk voor 
nodig is.  

Deze twee opties kunnen ook gecombineerd worden, zoals te zien is in figuur 7.3 (Hydroblob, 
z.d.) 

  
Figuur 7.3: Situatie onder- en bovengronds van de infiltratieblokken gekoppeld aan de regenpijp en met een put 
(Hydroblob, z.d.) 

Hieronder in tabel 7.3 worden de effecten van ondergronds infiltreren beschreven.  
 
Tabel 7.3: Effect ondergronds infiltreren 

Effect op het vastgoed en de bebouwde omgeving 
Verminderd 
wateroverlast 
 

Het regenwater wordt tijdens hevige regenbuien afgegeven aan de 
infiltratieblokken, zowel direct als via de regenpijp. Zo wordt het riool 
ontlast en wateroverlast in de tuin verminderd (Klimaatklaar, z.d.-b).  

Verminderd 
droogte 

Doordat het regenwater vertraagd in de bodem infiltreert, wordt de 
grondwaterstand op peil gehouden. Hierdoor droogt de bodem minder 
snel uit en voorkomt het bodemdaling en droogteschade 
(Klimaatklaar, z.d.-b). 
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Betere 
waterhuishouding 

Zie 7.2 regenpijp afkoppelen. 

Effect op de leefbaarheid van de huurders 
Groter woongenot Zie 7.2 regenpijp afkoppelen. 

 
7.5  Regenwateropslag 
De regenpijp kan gekoppeld worden aan een regenwateropslag. Een regenwateropslag kan 
voorzien worden van een kraantje om een gieter te vullen, en het opgevangen regenwater te 
gebruiken om de tuin te bewateren of voor schoonmaakwerkzaamheden (Klimaatklaar, z.d.-
c). Een regenwateropslag kan niet al het water opslaan afkomstig vanaf het dak. Het is 
mogelijk op de regenpijp deels af te koppelen en de rest van het regenwater nog af te laten 
stromen om het riool. Of volledig afkoppelen en de regenwateropslag combineren met een 
bovengrondse of ondergrondse infiltratievoorziening.  
 
Er zijn drie soorten regenwateropslag: 

1. Een regenton is de meest eenvoudige manier om het regenwater te benutten. Het is 
een regenwaterbuffervoorziening die makkelijk te installeren is bij woningen. Een 
regenton is gekoppeld aan de regenpijp (Amsterdam Rainproof, 2020-d). Een regenton 
is toepasbaar in een tuin en op een balkon en zijn er in allerlei soorten, maten en 
materialen. De inhoud is meestal ca. 200 liter (Klimaatklaar, z.d.-d). Zie figuur 7.4.   

2. Een regenwaterzuil is vergelijkbaar met een regenton. Het verschil is dat een 
regenwaterzuil groter en hoger is, voornamelijk uit kunststof bestaat en ca. 400 liter 
water kan opvangen (Klimaatklaar, z.d.-e). Het bijkomende voordeel van een 
regenwaterzuil is dat een tuinslang aangesloten kan worden, vanwege de hoge 
waterdruk. De tuin kan dan besproeid worden in tijden van droogte. Hiermee wordt het 
opgeslagen water maximaal benut (Waterklaar, z.d.-a). Zie figuur 7.5. 

3. Een regenwaterschutting is een regenwateropvang in de vorm van een schutting (Tauw 
& De Urbanisten, 2018). Een voordeel is dat de schutting relatief weinig ruimte in 
beslag neemt. Het is een multifunctionele maatregel, het is een schutting en bergt 
water. De grootte van het wateropslagsysteem kan zelfgekozen worden op basis van 
de mogelijkheden en wensen. Een goed voorbeeld van een regenwaterschutting is de 
Rainwinner. In figuur 7.6 zijn modules te zijn, drie op elkaar gestapeld en twee rijen 
(Rainwinner, z.d.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hieronder in tabel 7.4 worden de effecten van een regenwateropslag beschreven.  
 
Tabel 7.4: Effect regenwateropslag 

Effect op het vastgoed en bebouwde omgeving 
Verminderd 
wateroverlast 

Met een regenwateropslag wordt het riool deels ontlast tijdens hevige 
regenbuien. Het regenwater komt niet in de tuin of op straat terecht. 

Figuur 7.5: 
Regenwaterzuil 
(Waterklaar, z.d.-c) 

Figuur 7.6: Regenwaterschutting van 
Rainwinner (Rainwinner, z.d.) 

Figuur 7.4: Regenton 
(Gemeente Apeldoorn, z.d.) 
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Afhankelijk van de grootte van de regenwateropslag draagt het een 
beetje bij het verminderen van wateroverlast (Klimaatklaar, z.d.-d).  

Verminderd 
droogte 

In tijden van droogte kan het opgeslagen regenwater gebruikt worden 
om de tuin te bewateren. Een regenwateropslag heeft echter een 
beperkte opslagcapaciteit en is daardoor beperkt rendabel 
(Klimaatklaar, z.d.-c).  

Effect op de leefbaarheid van de huurders 
Fijner wonen Het opgevangen regenwater in een regenwateropslag voor het 

bewateren van de planten en bloemen in de tuin, is beter dan 
leidingwater. Dit vanwege de relatief hoge kalkconcentraties in het 
leidingwater, regenwater is zacht en dat is beter voor het groen. Door 
de lage PH-waarde (zuurgraad) van regenwater, leven er vrijwel geen 
schadelijke bacteriën in regenwater. Hierdoor ontwikkelt het groen in 
de tuin beter op regenwater (Klimaatklaar, z.d.-d). 

Bespaart kosten Er wordt op drinkwater bespaart door de planten de bewateren met 
water van de regenwateropslag, dit bespaart kosten. Vooral in tijden 
van droogte is het belangrijk om te besparen op watergebruik (Atelier 
Groenblauw, 2018).  

Groter woongenot Een regenwateropslag draagt bij aan de bewustwording bij huurders 
om zuinig om te gaan met water en zorgt voor waterhergebruik 
(Waterklaar, z.d.-b).  

 
7.6  Groene gevel 
Een mogelijkheid op gebouwniveau is een groene gevel (verticale tuinen). Groene gevels 
nemen nauwelijks ruimte in beslag, maar zorgen wel voor een groot effect voor de 
leefomgeving (Köhler, 2008).  
 
Er zijn vier mogelijkheden voor groene gevel.  

1. Directe groene gevels bestaan uit klimplanten die direct zijn aangesloten op de gevel 
van de woning en zijn eventueel ondersteund door kabels of mazen.  

2. Indirecte groene gevels bestaan uit klimplanten die niet direct zijn aangesloten op de 
gevel van de woning, maar groeien op materialen die tegen de gevel gezet zijn zoals 
staal, hout en kunststof.  

3. Een indirect groene gevel gecombineerd met een plantenbak. Hier zitten de 
klimplanten in een plantenbak vast aan de gevel.  

4. Living wall system (LWS) bestaan uit kleine plantenbakken die aan muren zijn 
bevestigd om de plantgroei te vergemakkelijken. LWS  is niet afhankelijk van de ruimte 
op de grond (Perini & Rosasco, 2013). 

 
Figuur 7.7: Mogelijkheden van een groene gevel. 1. Directe groene gevel. 2. Indirecte groene gevel. 3. Indirect 
groene gevel gecombineerd met een plantenbak. 4. LWS (Perini & Rosasco, 2013)  

Hieronder in tabel 7.5 worden de effecten van een groene gevel beschreven.  
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Tabel 7.5: Effect groene gevel 

Effect op het vastgoed en bebouwde omgeving 
Verminderd 
hittestress 

Een groene gevel zorgt voor een lagere omgevingstemperatuur door 
verdamping van het regenwater (Hiemstra, van Kuik & Coolen, z.d.-
b). Zie bijlage 9. 

Hogere 
biodiversiteit 

De planten die in een groene gevel verwerkt zitten bevorderen de 
leefomgeving van vogels, vlinders en insecten. Daarnaast zorgt een 
groene gevel voor meer flora en fauna (Sempergreen, 2020-a).  

Langere 
levensduur  

Een groene gevel zorgt voor een langere levensduur van de gevel 
(Kantor, 2017). Zie bijlage 9.   

Waardestijging 
woning 

De combinatie van een natuurlijke en duurzame uitstraling van de 
groene gevel met een reductie van de energiekosten zorgt voor een 
waardestijging van de woning. Ook zorgt geluidsdemping voor een 
hogere waarde van het vastgoed (CE Delft, 2017). 

Effect op de leefbaarheid van de huurders 
Fijner wonen Een groene gevel zorgt voor geluidsdemping en een beter 

binnenklimaat (Azkorra et al., 2015; Jim & He, 2011). Zie hoofdstuk 6.  
Betere 
luchtkwaliteit 

Met een groene gevel wordt er bijgedragen aan een luchtzuivering 
(Hop & Hiemstra, 2013). Zie bijlage 9.  

Bespaart kosten Een groene gevel bespaart kosten door de isolerende werking (Saiz 
et al., 2006). Zie hoofdstuk 6.  

Verbetering 
welzijn en 
gezondheid 

Groen draagt bij aan een betere gezondheid en welzijn. Zie bijlage 9.   

Hoger woongenot 
 

Groene gevels zorgen ervoor dat straten een zachtere aanblik 
hebben, dan straten met harde stenen muren. Hierdoor gaat het 
woongenot van de huurders omhoog (Sempergeen, 2020-a).  

 
7.7  Geveltuin 
Een geveltuin is een strook voor de gevel met beplantingen. Planten in de volle grond hebben 
minder vaak water nodig dan planten in een pot (Atelier groenblauw, z.d.-e). Een geveltuin kan 
zowel geplaatst worden in de stad als er geen voortuin aanwezig is, als in een dorp als er wel 
een voortuin aanwezig is met alleen verharding of voor verfraaiing van de voortuin (Amsterdam 
Rainproof, 2020-e).  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om een geveltuin aan te leggen. Vaak kan een geveltuin 
in combinatie met een andere klimaatadaptieve maatregel. 

1. Een geveltuin op straatniveau. Dit zorgt ervoor dat het regenwater vanaf de gevel in de 
grond infiltreert en niet op straat terecht komt.  

2. Watervasthoudende plantenbakken houden regenwater tijdelijk vast en zuiveren het 
voordat het afstroomt via een afvoersysteem. Watervasthoudende plantenbakken 
kunnen gebruikt worden in gebieden waar het regenwater lastig infiltreert in de grond 
door de hoge grondwaterstand of een niet doorlatende ondergrond. Dit is het geval in 
het Groene Hart. Watervasthoudende plantenbakken zijn aan de onderkant dicht, 
gevuld met grind en aarde en daar bovenop de beplanting. De regenpijp kan er direct 
in uitmonden en is voorzien van een drainpijp en overstort die gekoppeld zijn aan de 
reguliere regenwaterafvoersysteem (Amsterdam Rainproof, 2020-e) 
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Hieronder in tabel 7.6 worden de effecten van een geveltuin beschreven.  
 
Tabel 7.6: Effect geveltuin 

Effect op het vastgoed en bebouwde omgeving 
Verminderd 
wateroverlast 

Het verwijderen van de tegels langs de gevel helpt een beetje tegen 
wateroverlast. Het regenwater kan vanaf de gevel de grond infiltreren. 
Het komt niet tijdens hevige regenbuien op straat of in het riool terecht 
(Atelier Groenblauw, z.d.-f). 

Verminderd 
hittestress 
 

De beplantingen zorgen ervoor dat er wordt gekoeld. De gevel achter 
de planten warmt ook minder snel op en geeft ’s nachts minder warmte 
af aan de straat (Amsterdam Rainproof, 2020-f). 

Verminderd 
droogte 

Het geïnfiltreerde regenwater zorgt ervoor dat lokaal de 
grondwaterstand verhoogd wordt in tijden van droogte en een lage 
grondwaterstand, de oppervlakte van een geveltuin is echter klein 
daarom zal dit minimaal zijn (Amsterdam Rainproof, 2020-f).  

Hogere 
biodiversiteit 

De toevoeging van een geveltuin zorgt voor een hogere biodiversiteit. 
De groene geveltuintjes, stepping stones genoemd, vormen samen 
een soort infrastructuur voor kleine dieren (Klimaatklaar, z.d.-f). 

Betere 
waterhuishouding 

Een geveltuin met een afgekoppelde regenpijp zorgt ervoor dat het 
regenwater niet naar het rioleringssysteem gaat. Daarnaast zuiveren 
watervasthoudende plantenbakken het regenwater voordat het op het 
rioleringssysteem afstroomt (Amsterdam Rainproof, 2020-a). 

Effect op de leefbaarheid van de huurders 
Betere 
luchtkwaliteit 
 

Het groen in de geveltuin absorbeert in verschillende mate fijnstof, 
zorgt voor CO2-opslag en zuivert de lucht (Hiemstra, Schoenmaker-
van der Bijl, Tonneijck, 2008).  

Verbetering 
welzijn en 
gezondheid 

Een groene omgeving heeft een positief effect op de gezondheid en 
het welzijn van de bewoners. 

Hoger woongenot 
 

Geveltuinen dragen bij aan een groener straatbeeld, dit geeft de straat 
een prettig aangezicht. Dit zorgt voor een hoger woongenot van de 
huurders (Tauw & De Urbanisten, 2018).  

 
7.8  Groen dak 
Groene daken kunnen toegepast worden op een plat dak van een woning, dakkapel of 
schuurtje, maar kan ook op een hellend dak. Er zijn twee soorten extensieve groene daken 
toepasbaar bij een eengezinswoning, namelijk sedummatten en de groene dakpannen. 
Groene daken met matten zijn toepasbaar op daken met een helling van 1º tot 35º. Boven de 

Figuur 7.8: Links een doorsnede van een watervasthoudende plantenbak 
(Amsterdam Rainproof, 2020-e) en rechts een geveltuin op straatniveau 
(De gezonde stad, 2018)  
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35º zijn extra voorzieningen nodig om te voorkomen dat het groen eraf schuift (Atelier 
Groenblauw, z.d.-g). De groene dakpan kan op elk dak met sneldakpannen, van mimimaal 20° 
tot een dakhelling van 50°. De Ecopan is een prefab element bestaande uit een waterdicht 
kunststof bak ter grootte van twee dakpannen waarin een substraatlaag ligt met daarop een 
sedumtapijt (Leven op daken, z.d.).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een groen dak kan met zonnepanelen worden 
gecombineerd. Zonnepanelen werken beter in een 
koele omgeving. Door het groene dak gaat het 
rendement van de zonnepanalen omhoog, 
ongeveer 6% tot 8% meer energie per jaar. Zie 
hoofdstuk 6 en bijlage 9 (Green Deal Groene 
Daken, 2018). GroenWest is op dit moment bezig 
met een zonnepanelenprogramma en richt zich erg 
op mitigatie. Een combinatie van adaptatie en 
mitigatie met een hoger rendement sluit aan bij 
GroenWest. 
 
Hieronder in tabel 7.7 worden de effecten van een 
groen dak beschreven.  
 
Tabel 7.7: Effect groen dak 

Effect op het vastgoed en bebouwde omgeving 
Verminderd 
wateroverlast 

Groene daken zorgen voor het vasthouden van regenwater en het 
verdampen ervan (Broks & Luijtelaar, 2015). Zie bijlage 8.  

Verminderd 
hittestress 
 

Een groen dak heeft een verkoelend effect en zorgt voor aangenamer 
klimaat. Het verdampen van de neerslag zorgt voor verkoeling binnen 
en buiten (Hiemstra, van Kuik & Coolen, z.d.-b). Zie hoofdstuk 6.   

Hogere 
biodiversiteit 

Een groen dak draagt positief bij aan de biodiversiteit. De beplanting 
op geeft ruimte voor kleine vogels, vlinders en insecten en bevorderd 
de leefomgeving (Hoffman, 2010).   

Betere 
waterhuishouding 

Een groen dak zorgt ervoor dat er minder water van het dak afstroomt 
naar de riolering en zuivert het groen het regenwater, waardoor het 
water wat van het dak afstroomt schoner is (Sempergreen, 2020-b).  

Langere 
levensduur 

Een groen dak zorgt ervoor dat het dak een langere levensduur heeft. 
(Kantor, 2017). Zie bijlage 9.  

Waardestijging 
woning 

Duurzame maatregelen zorgen voor een hogere waarde van het 
vastgoed en vooral groene maatregelen heeft invloed op de waarde 
(GRESB, 2018). Ook zorgt geluidsdemping voor een hogere waarde 
van het vastgoed (CE Delft, 2017). 

Effect op de leefbaarheid van de huurders 

Figuur 7.9: Links groene dakpannen op rijtjeswoningen (Teekens, z.d.). 
Rechts sedummatten op schuurtjes (Bewonersvereniging Het Kleine Wijk, 
2019) 

Figuur 7.10: Zonnepanelen op een sedumdak 
(Green Energy Company, 2020) 
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Fijner wonen Een groen dak zorgt voor geluidsdemping en een beter binnenklimaat. 
(Van Renterghem & Botteldooren, 2018; Hop & Hiemstra, 2013). Zie 
bijlage 8. 

Betere 
luchtkwaliteit 
 

Met een groen dak wordt er bijgedragen aan een luchtzuivering. En 
zorgt de beplanting op een groen dak voor CO2-opslag Hop & 
Hiemstra, 2013).  

Bespaart kosten Een groen dak bespaart kosten door de isolerende werking (Saiz et 
al., 2006). Zie bijlage 9. 

Verbetering 
welzijn en 
gezondheid 

Groen draagt bij aan een betere gezondheid en welzijn. Zie bijlage 9.   

Hoger woongenot 
 

Een mooi uitzicht is belangrijk voor de huurders, groen bevorderd het 
woongenot. Groen op het dak zorgt ook voor minder geluid van buiten, 
dit bevordert ook het woongenot (Van Renterghem & Botteldooren, 
2018).  

 
7.9  Vergroening in de tuin 
Vergroening van de tuin is de makkelijkste maatregel die genomen kan worden. Veel huurders 
hebben een verharde tuin, omdat ze graag een onderhoudsarme tuin willen. Volgens V. 
Nouwens (bijlage 4.3) willen huurders graag een sfeervolle en prettige tuin die helpt het 
woongenot en leefbaarheid van de tuin te verbeteren, maar vaak weten de huurders niet zo 
goed hoe dit kan. Hulp hierbij vanuit de woningcorporatie kan helpen. Voor een aantrekkelijke 
groene tuin geldt de vuistregel dat niet meer dan 40% van de tuin verhard is. De rest van de 
tuin is bestemd voor groen (Waterklaar, z.d.-c).  
 
Mogelijkheden voor vergroening in de tuin: 

1. Tegels eruit, planten erin. Door plantvakken lager aan te leggen kan het water 
afstromen en kan het regenwater daar opgevangen worden (Waterklaar, z.d.-d).  

2. Bomen planten. Bomen zorgen voor schaduw, privacy, biodiversiteit en zuiveren de 
lucht (Klimaatklaar, z.d.-g). Een bomenrij voor een woning geeft beschutting tegen 
koude wind (RIVM, 2019). Zie hoofdstuk 6.  

3. Haag als erfafscheiding. Hagen zorgen voor een betere doorworteling van de 
ondergrond. Daarmee zorgt de groene erfafscheiding voor een betere 
opnamecapaciteit van regenwater in de bodem (Amsterdam Rainproof, 2020-g).  

4. Een gazon aanleggen geeft een tuin een natuurlijke uitstraling. Met een gazon kan het 
regenwater gemakkelijk in de ondergrond wegzakken (Atelier Groenblauw, 2018).  

5. Gebieden met gras kunnen verdichten, waardoor het water niet meer goed wegloopt. 
Volgens respondent J. Regelink (bijlage 4.4) kan dit verholpen worden door 
kruidenrijke vegetaties te plaatsen. Dit verworteld meer en heeft langere wortels, 
waardoor het regenwaterwater makkelijker kan infiltreren. Ook neemt kruidenrijke 
vegetatie meer CO2 op en zijn deze beter bestand tegen droogte.  

 
Hieronder in tabel 7.8 worden de effecten van vergroening in de tuin beschreven.  
 
Tabel 7.8: Effect vergroening in de tuin 

Effect op het vastgoed en bebouwde omgeving 
Verminderd 
wateroverlast 

Door groen stimuleert de infiltratie van regenwater. Het wordt direct 
opgevangen in de tuin, zakt het regenwater langzaam weg in de bodem en 
wordt de grondwaterstand op peil gehouden (Gerrits, 2010). 

Verminderd 
hittestress 

Groen koelt de lucht via verdamping van water en door schaduwvorming 
van bomen (Hiemstra, Saaroni & Amorim, 2017). 

Verminderd 
droogte 

Vergroening van de tuin biedt mogelijkheden voor regenwaterinfiltratie. 
Hierdoor kunnen de gevolgen van droogte beperkt worden. De 
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grondwaterstand wordt op peil gehouden doordat het regenwater 
makkelijker kan infiltreren in de bodem (Amsterdam Rainproof, 2020-h). 

Hogere 
biodiversiteit 

Groen zorgt voor een hogere biodiversiteit (Hoffman, 2010). Zie bijlage 8.   

Effect op de leefbaarheid van de huurders 
Betere 
luchtkwaliteit 
 

Groen zorgt voor een betere lucht kwaliteit. Groen absorbeert in 
verschillende mate fijnstof, zorgt voor CO2-opslag en zuivert de lucht 
(Hiemstra, Schoenmaker-van der Bijl, Tonneijck, 2008). Bomen vangen de 
meeste fijnstof op (Bade, Smid, & Tonneijck, 2011). Zie bijlage 8. 

Bespaart kosten Door meerdere bomen te planten voor een woning geeft dit beschutting 
tegen de koude wind (RIVM, z.d.; Swaagstra & Kluiver, 2003). Zie bijlage 
8.  

Verbetering 
welzijn en 
gezondheid 

Een groene omgeving heeft een positief effect op de gezondheid en het 
welzijn van de bewoners. Zie bijlage 8.  

Hoger woongenot 
 

Een groenere tuin zorgt voor een hoger woongenot van de bewoners. Een 
groene tuin ziet er leuk en sfeervol uit (Waterklaar, z.d.-d).  

 
7.10 Waterdoorlatende/reflecterende verharding 
Naast veel groen aanbrengen in de tuin is er niet aan te ontkomen om verharding aan te 
brengen, zoals het terras en tuinpaden (Atelier groenblauw, z.d.-h). Het beste kan dan 
gekozen worden voor waterdoorlatende en reflecterende verharding. Als hier regenwater op 
komt, kan dit beter wegzakken in de grond dan bij gesloten verharding en warmt het minder 
snel op, zie bijlage 8 (Bean et al., 2007).  
 
Er zijn twee mogelijkheden voor waterdoorlatende/reflecterende verharding: 

1. Bij half verharding is er harde half verharding bestaande uit grind, steenslag en 
schelpen. En zachte half verharding bestaande uit houtspaanders, dennenschors, 
cocaodoppen (Amsterdam Rainproof, 2020-h) 

2. Open verharding zijn onder andere klinkers met een open voeg, grasbetonstenen, 
stapstenen en Rain(a)Way-tegels (Amsterdam Rainproof2020-i). Rain(a)Way-tegels 
kwamen naar voren tijdens het symposium (zie bijlage 5).  

 
Hieronder in tabel 7.9 worden de effecten van waterdoorlatende/reflecterende verharding 
beschreven.  
 
Tabel 7.9: Effect waterdoorlatende/reflecterende verharding 

Effect op het vastgoed en bebouwde omgeving 
Verminderd 
wateroverlast 

Een deel van het regenwater kan door de waterdoorlatende 
verharding direct in de tuin opgevangen worden. Half en open 
verharding helpen het regenwater beter in de grond te infiltreren. Dit 
vermindert wateroverlast en ontlast het riool (Klimaatklaar, z.d.-h).  

Verminderd 
hittestress 
 

Het verharde oppervlak van open verharding is kleiner dan gesloten 
verharding en daarom wordt er minder warmte vastgehouden. 
Daarnaast verdampt het groen tussen de tegels in beperkte mate het 
vocht. Half verharding van natuurlijke materialen warmt ook minder 
op. Reflecterende verharding zorgt voor minder hittestress (Herb et 
al., 2008; Guan, 2011).  

Verminderd 
droogte 

Door waterdoorlatende verharding kan het regenwater direct in de 
bodem infiltreren. Dit zorgt ervoor dat de grondwaterstand op peil 
wordt gehouden (Klimaatklaar, z.d.-h).  

Effect op de leefbaarheid van de huurders 
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Hoger woongenot 
 

Waterdoorlatende/reflecterende verharding geeft een groenere en 
natuurlijke uitstraling aan de tuin. Het zorgt ervoor dat er deels 
ontharding en vergroening plaats vindt (Rain(a)Way, z.d.). 

 
7.11 Conclusie 
De maatregelen zijn gericht op de kwetsbaarheden die plaatsvinden in het werkgebied en op 
de gemeentelijke beleidsstukken. Maatregelen op gebouwniveau hebben meer effect op de 
leefbaarheid van de huurders dan maatregelen voor in de tuin. Maatregelen op tuinniveau 
zorgt indirect ook voor een meer leefbare tuin, waardoor huurders er meer gebruik van zullen 
maken. Daarnaast hebben alle maatregelen effect op het verminderen van wateroverlast en 
zorgen voor een hoger woongenot.   
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In dit hoofdstuk wordt deelvraag 5 beantwoord: “Wat zijn de succesfactoren van reeds, gelijkwaardige gerealiseerde projecten?”. Om deze 
deelvraag te beantwoorden is een casestudy toegepast. Er zijn in totaal achttien casestudy’s geanalyseerd, zie bijlage 10 voor een uitgebreide 
toelichting. De casestudy’s sluiten aan op de mogelijke klimaatadaptieve maatregelen uit hoofdstuk 7. Figuur 8.1 geeft hieronder een collage met 
verschillende casestudy’s weer, deze staan op de volgende pagina’s kort toegelicht.  
 
 

8.  Voorbeeldprojecten en bijbehorende succesfactoren 
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8.1 Voorbeeldprojecten 
1. Infiltrerende lijngoot, Buitenveldert | Amsterdam          
Eind 2019 benaderde een bewoner RWBNL omdat er op één plek in de tuin wateroverlast 
ontstond door verzakking. Er is een lijngoot geplaatst met daaronder een infiltratieblok van 
steenwol. Deze maatregel voorkomt wateroverlast in de tuin, ontlast het riool en de 
grondwaterstand wordt aangevuld. De tuin is weer toegankelijk voor de bewoners (Van Veen, 
2020; RWBNL, z.d.).  
 
2. Patio-tuin, Ukkelhof | Amsterdam               
Bewoners hebben hun tuin laten ontwerpen en uitvoeren door externen. De patio-tuin was 
volledig betegeld en het regenwater kon moeilijk weg. De bewoners wilde een groene, 
sfeervolle en functionele tuin. Er zijn meerdere plantvakken en directe groene gevels geplaatst. 
En de regenpijp is deels afgekoppeld met een regenwaterzuil. Dit zorgt voor een sfeervolle en 
leefbare tuin, en wordt wateroverlast, hittestress en droogte verminderd (Bender, 2015).  
 
3. Groen dak & zonnepanelen, Amstelveenseweg | Amsterdam      
De regenpijp van de bewoners stroomde direct op het terras en raakte vaak verstopt met 
bladeren, omdat de woning in een boomrijke omgeving staat. Dit veroorzaakte wateroverlast. 
Om dit te voorkomen is er een sedumdak met zonnepanelen geplaatst. Het sedumdak buffert 
het regenwater en blijven de bladeren op het sedumdak liggen. Het sedumdak voorkomt 
wateroverlast en verstopping in de regenpijp door bladeren. Het sedum heeft een verkoelend 
effect op de omgeving, waardoor de zonnepanelen een hoger rendement hebben. Een groen 
dak in combinatie met zonnepanelen zorgt ook voor een waardestijging in het vastgoed, dit 
door combinatie van meer groen en reductie van de kosten (Moss Amsterdam, 2015).  
 
4. Geveltuintjes | Den Bosch            
Een woningcorporatie in Den Bosch richtte zich op een wijk met wateroverlast waar actie en 
aandacht nodig was. Een geveltuin helpt tegen hittestress en om de wijk op te fleuren. Er is 
gebruik gemaakt van een persoonlijke benadering van de huurders door huis aan huis aan te 
bellen. Hieruit meldde vijftien huurders zich. Geveltuintjes zorgen voor bewustwording bij de 
bewoners en sporen de bewoners aan om ook in de achtertuin tegels eruit te halen en 
vervangen door groen. Nadat de maatregelen waren genomen, meldde meer huurders zich 
voor een geveltuintje, doordat ze de geveltuintjes gezien hadden bij de vijftien huurders (Van 
Veen & Boerbooms, 2019, p. 21). 
 
5. Regenwaterschutting, Breecamp Noord | Zwolle             
De gemeente Zwolle en de woningcorporatie willen een toekomstbestendige wijk realiseren. 
De woningcorporatie heeft samen met het Waterschap ervoor gekozen om een zichtbare 
klimaatadaptieve maatregel toe te passen in plaats van een ondergrondse 
infiltratievoorziening, om de bewustwording en betrokkenheid van de bewoners te vergroten. 
De regenwaterschutting verminderd wateroverlast, stimuleert bewoners om hun tuin te 
vergroenen, het opgeslagen regenwater te benutten en is multifunctioneel (Van Bodegraven 
& Schaafsma, 2019).  
 
6. De ideale watertuin, Tasmanweg | Hoek van Holland        
Naar aanleiding van een ontwerp van basisschoolleerlingen heeft de woningbouwvereniging 
Hoek van Holland een ideale watertuin aangelegd. In de ideale watertuin zakt het meeste 
regenwater in de grond door een combinatie van veel groen en weinig bestrating, is 70% groen 
en 30% grijs met een terras en een onderhoudsarme tuin. De ideale watertuin bestaat uit een 
sedumdak op het schuurtje,  vergroening, deels waterdoorlatende bestrating, een 
ondergrondse watertank, een regenton, wadi’s en bomen (voor de schaduw). Doordat de 
leerlingen zelf met het initiatief kwamen, waren er veel mensen bij betrokken en ontstond er 
draagvlak. Er zit een belang bij dit soort voorbeelden. Door aanleg van de ideale watertuin 
helpt de woningcorporatie de bewustwording over duurzaam waterbeheer te vergroten. En 
bewustwording is belangrijk, want wateroverlast kan alleen opgelost worden als iedereen mee 
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doet aan vergroening (Woningbouwvereniging Hoek van Holland, 2018; Klimaatkrachtig 
Delfland, z.d.-a). 
 
7. Klimaatadaptieve tuin, Ackerswoude | Pijnacker-Nootdorp         
De bewoners wilde graag een groene tuin met aandacht voor waterberging, flora en fauna. De 
maatregelen die zijn genomen in de tuin zijn grastegels, een wadi en een vijver, een regenton, 
diversiteit in de vergroening in de tuin en sedum op het dak van de garage en het tuinhuisje. 
De bewoners hebben op verschillende sites van de gemeente en wijk hun verhaal gedaan. Zo 
hopen ze dat hun verhaal aanslaat en dat meer mensen meedoen met het nemen van 
klimaatadaptieve maatregelen. Het zorgt niet alleen voor een mooie tuin, maar draagt ook bij 
aan het verminderen van de klimaatgevolgen (Klimaatkrachtig Delfland, z.d.-b; Gemeente 
Pijnacker-Nootdorp, 2018).   
 
8. Klimaatadaptieve tuin, Spijkenisserstraat | Schiedam           
Bij het intrekken in de nieuwbouwwoning viel het de bewoners tegen wat er op het gebied van 
duurzaamheid in de bouw was meegenomen. Daarom wilden de bewoners maatregelen 
nemen om de woning duurzamer te maken. De helft van de tegels uit de tuin zijn vervangen 
door plantvakken met verschillende planten en kunstgras. Op de uitbouw is een sedumdak 
geplaatst en het regenwater dat toch in de regenpijp terecht komt, wordt opgevangen in een 
regenton. De tuin is aangepast op de wensen van de bewoners. En de bewoners hebben zelf 
de maatregelen aangelegd in de tuin. Ook kleine maatregelen dragen bij aan een 
klimaatadaptieve omgeving (Klimaatkrachtig Delfland, z.d.-c).  
 
9. Groene gevel, Keizersgracht | Amsterdam           
Er is een indirecte groene gevel bestaande uit een outdoor SemperGreenWall toegepast. Dit 
zijn panelen die op elkaar geklikt kunnen worden, flexipanels. De panelen zijn gevuld met 
bakken met een substraatlaag waar beplanting in groeit. Deze zijn bevestigd aan de gevel. Dit 
zorgt ervoor dat de muur minder beschadigd dan bij klimop planten. Met weinig ruimte is een 
mooie binnentuin gecreëerd, die ook wateroverlast verminderd (Lalleman, 2020; 
Sempergreen, z.d.-a). 
 
10. Groene daken, Buchholz in der Nordheide | Duitsland           
Bij de nieuwbouw van vier rijtjeswoning was het doel om de woningen te verduurzamen zowel 
mitigatie als adaptatie. Er is een groen dak geplaatst op de vier geschakelde rijtjeswoningen. 
Het groene dak biedt voordelen op het gebied van duurzaamheid en het milieu. De planten 
zetten CO2 om in zuurstof en absorberen fijnstof uit de lucht. Daarnaast zorgt het groene dak 
voor energiebesparing door de isolerende werking van het groene dak. In de zomer is er 
minder behoefte aan airconditioning en in de winter zorgt het groene dak voor thermische 
regulering (Sempergreen, z.d.-b).    
 
11. Afkoppelen met ondergrondse infiltratie, Prinses Marijkestraat | Amsterdam 
De woning en tuin werden verbouwd en de bewoners vonden dat een goed moment om de 
tuin klimaatbestendig in te richten door de toenemende neerslag in steden wat resulteert in 
meer wateroverlast. Op verschillende plekken in de tuin zijn Hydroblob-blokken (ondergrondse 
infiltratievoorziening, bestaande uit steenwol met een kantoenen filterdoek eromheen, 
geplaatst. De regenpijp is afgekoppeld en aangesloten op een Hydroblob-blok. De blokken 
zuigen het regenwater op, houden het vast en geven het vertraagt weer af aan de grond. Zo 
wordt er wateroverlast voorkomen en heeft de tuin in droge periodes voldoende water. De 
blokken kunnen zowel onder een terras als onder een grasveld gelegd worden (Post, 2016; 
Naafs, 2016).  
 
12. Afkoppelen regenpijp, Vechtstraat | Amsterdam 
Veel tuinen in de Rivierenbuurt liggen lager dan oorspronkelijk aangelegd. Dit komt door de 
veenbodem, die door de jaren heen verzakt is. De tuin in opgehoogd naar oorspronkelijke 
hoogte en om te voorkomen dat het regenwater naar de buren zou stromen is er een betonnen 
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scheiding geplaatst en is de tuin hol aangelegd zodat er een reliëf ontstaat. Ook is er een 
grindkoffer gegraven zodat het geïnfiltreerde water gemakkelijker naar het grondwater kan 
stromen. De regenpijp van het schuurtje is afgekoppeld aan een regenton. Als de regenton vol 
zit, zal de regenpijp overstorten op een goot in de tuin. Om dit overtollige regenwater 
gemakkelijker te laten infiltreren is er onder de goot een Hydrorock (infiltratieblok) 
geïnstalleerd. De grond moest opgehoogd worden en is er gelijk gebruik gemaakt van 
meerdere klimaatadaptieve maatregelen om wateroverlast en droogte te voorkomen en de 
grondwaterstand op peil te houden (Passtoors, 2016).              
 
13. Klimaatbestendige tuin, Kattenbroek | Amersfoort          
De tuin was verouderd en de bewoners benaderde tuinontwerpers voor hulp om een leefbare 
tuin te creëren. Het regenwater van het dak van de woning wordt opgevangen in 
infiltratieblokken door het afkoppelen van de regenpijp. Een deel van de bestrating is 
vervangen door grind, waterdoorlatende verharding en er heeft vergroening plaatsgevonden. 
Door regenwaterafvoer te koppelen aan de ondergrondse infiltratievoorziening wordt de tuin 
minder snel droog, wat goed is voor de planten. Het voorkomt wateroverlast. Het regenwater 
dat normaal via het riool wegstroomt, wordt nu opgevangen in de tuin zonder dat het te zien 
is. Een ander voordeel was dat de bewoners al aanpassingen wilde laten doen aan de 
verouderde tuin. Dit kon goed samen met de klimaatadaptieve maatregelen (Lekker in je tuin, 
z.d.).  
 
14. Waterbuffer onder de trampoline | Wessem 
Tijdens het uitgraven van de kuil voor de trampoline voor zijn kinderen, kwam de bewoner op 
het idee om er een regenwaterbuffer van te maken. De regenpijpen zijn afgekoppeld van het 
riool. Het regenwater van het terras en het dak stroomt nu onder de trampoline en wordt 
opgenomen in de grond. Er is een grindkoffer aangelegd in de kuil voor de trampoline, zodat 
het water snel weg kan zakken. Het is een multifunctionele oplossing. Dit kan ook met een 
zitkuil in de tuin (Waterklaar, 2019).  
 
15. Rainproof tuin, Icaruslaan | Amstelveen 
De bewoners wilde een rainproof tuin. Er is een looppad rondom het huis van houtsnippers. 
Regenwater kan door deze zachte half verharding in de bodem wegzakken en het grondwater 
aanvullen. Het hoekhuis heeft op alle drie de gevels een directe groene gevel. De gevelplanten 
zijn grondgebonden zodat het aflopende regenwater in de grond kan infiltreren. Dit voorkomt 
wateroverlast en hittestress. Er staat ook een regenton die het water van de schuur opvangt.  
Door een combinatie van meerdere kleine maar toch efficiënte maatregelen kan de tuin 
klimaatbestendig ingericht worden. De maatregelen zorgen niet alleen voor een rainproof tuin, 
maar zorgen indirect ook voor het verminderen van droogte en hittestress (Amstelveen 
Rainproof, 2018).  
 
16. Regenwater afvoeren oppervlaktewater, Meander | Woerden 
De gemeente Woerden stimuleert bewoners via een subsidie om de regenpijp af te koppelen 
van het riool. Een eigenaar maakte hier gebruik. Met de subsidie kon de eigenaar alle 
regenpijpen afkoppelen van het riool. Zeven regenpijpen stromen af op het oppervlaktewater 
in de buurt van de woning en één regenpijp stroom in de tuin, waar het infiltreert in de bodem 
via een grindkoffer. Bij deze manier van afkoppelen was het meer werk om de afvoerbuizen 
door te trekken naar de dichtstbijzijnde sloot (Den Hartigh, 2018). 
 
17. Living Wall Wystem, Jordaan | Amsterdam 
De bewoner vond dat de achtertuin een make-over nodig had en er moest een extra waarden 
worden toegevoegd. Er is een Living Wall System in de tuin geplaatst. Deze groene gevel 
zorgt voor een verkoelend effect wanneer het warm is. Ook kunnen er insecten in leven wat 
de biodiversiteit in de tuin bevorderd (Verboom, 2018).  
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18. Groene dakpan, Transburg | Enschede 
In 2013 zijn woningbouwvereniging Domijn en gemeente Enschede begonnen aan een 
pilotproject in de wijk Transburg. De wijk had in de straten weinig groen en is vrijwel volledig 
voorzien van baksteen, klinkerbestrating en geparkeerde auto’s en last van wateroverlast. De 
wijk is volledig voorzien van groene dakpannen (Ecopan). De gemeente en het Waterschap 
hebben baat bij deze maatregel. De wijk heeft een gemengd rioolstelsel, de groene daken 
zullen het regenwater bufferen na een flinke regenbui en verdampen. Zo gaat er minder 
regenwater naar het riool, wordt het vertraagd afgegeven aan het riool en is het redelijk 
regenwater door het groene dak (Leven op daken, z.d; Teekens, z.d.). 
 
8.2 Succesfactoren 
Bovenstaande casestudy’s hebben allemaal één of meerdere factoren wat het project een 
succes maakte. Deze factoren zijn met elkaar vergeleken en hieruit kwam een gemene deler. 
De gemene deler uit de casestudy’s geeft onderstaande succesfactoren: 
 
Breed toepasbaar 
Afhankelijk van de locatie, grootte van de tuin, type woning, grondsoort, aanwezige 
klimaateffecten en de wens van de bewoner kan bepaald worden welke maatregelen 
geschikt zijn voor de woning en tuin. Door de vele verschillende klimaatadaptieve 
maatregelen en vormen binnen die maatregelen, kan er voor iedere wijk of straat bepaald 
worden welke maatregelen daar nodig zijn. Vanuit het oogpunt van de corporatie is het 
effectiever als een oplossing breed toepasbaar is en daarmee herhaalbaar en opschaalbaar. 
Daarom is het van belang om als corporatie te zoeken naar wijken en/of straten die op elkaar 
lijken.  

 
Combineren met werkzaamheden 
Vaak beginnen klimaatadaptieve maatregelen met het feit dat de bewoners en/of corporatie 
andere werkzaamheden willen verrichten. Klimaatadaptieve maatregelen kunnen goed 
ingepast worden in bestaande (onderhouds)processen zoals mutatie, planmatig of groot 
onderhoud.  

 
Sneeuwbaleffect 
Als één bewoner in de straat een klimaatadaptieve maatregel neemt, zullen vaak meerdere 
uit de straat volgen. Zelfde voor de maatregelen, als er eenmaal één maatregel is genomen, 
zullen er snel meer volgen. Er moet ergens begonnen worden met klimaatadaptatie. Het 
promoten daarvan zorgt ervoor dat andere bewoners inzicht krijgen in de mogelijkheden. 
Door het nemen van klimaatadaptieve maatregelen door de woningcorporatie, worden de 
bewoners gestimuleerd om meer maatregelen te nemen. Het zet de bewoners aan het 
denken over het klimaat. Zo verleidt een regenwateropslag, geplaatst door de 
woningcorporatie, tot vergroening. Het regenwater dat met een regenwateropslag in de 
tuinen wordt opgeslagen, zorgt ervoor dat bewoners gaan nadenken over de mogelijkheden 
om het water nuttig te besteden. Het eerste waaraan vaak gedacht wordt is het aanbrengen 
van meer groen in de tuin. Ook zorgen zichtbare maatregelen voor het stimuleren van 
bewoners om meer maatregelen te nemen. Door zichtbare klimaatadaptieve maatregelen 
te nemen als woningcorporatie wordt de bewustwording en betrokkenheid van de bewoners 
vergroot. 

 
Multifunctionele maatregelen 
Klimaatadaptieve maatregelen combineren met een maatregel die door bewoners gewenst 
is, hebben heeft direct invloed op het wooncomfort van die huurders en mogelijk ook op de 
leefbaarheid van de omgeving. Het gaat om het creëren van win-winsituaties, door gebruik 
te maken van bestaande wensen of voorkeuren van bewoners en tegelijkertijd de 
klimaatadaptatie erin te betrekken. Het is multifunctioneel te gebruiken. Bewoners willen 
graag een leefbare en toegankelijke tuin. Klimaatadaptieve maatregelen helpen daarbij.  
Veel maatregelen hebben te maken met het toepassen van groen. Groen zorgt voor een 
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groter woongenot, betere luchtkwaliteit en daardoor ook een betere gezondheid. Ook zorgt 
groen voor het verminderen van wateroverlast, hittestress en droogte en meer biodiversiteit. 
Dit zorgt voor een leefbare tuin. Een voorbeeld hiervan is een ingegraven trampoline of een 
zitkuil die ook als regenwaterinfiltratievoorziening functioneren.  

 
Bewustwording 
Door aanleg van klimaatadaptieve maatregelen helpt de woningcorporatie de 
bewustwording om onder andere het duurzaam waterbeheer te vergroten. En 
bewustwording is belangrijk, want wateroverlast, hittestress en droogte kan alleen opgelost 
worden als iedereen mee doet en begint met het toepassen van klimaatadaptieve 
maatregelen. Eén woning met klimaatadaptieve maatregelen maakt al een verschil, maar 
dat verschil wordt groter als heel de wijk mee doet.  Een regenwateropslag komt veel voor 
in de voorbeeldprojecten. Dit komt omdat het een kleine, makkelijk uitvoerbare en goedkope 
maatregel is. Het kan in verschillende maten en vormen en is goed zichtbaar dat je daarmee 
bewust bezig bent met het milieu en het besparen van drinkwater. 

 

 
Contracten 
Om voor duidelijkheid en zekerheid te gaan, kan er met zowel andere partijen als met de 
huurders een contract worden opgesteld. Het contract met een andere partij kan zijn de 
gemeente, waarin afspraken staan voor water, groen en verstening. Contracten met 
huurders kunnen gaan over het onderhoud in de tuin, of het verplicht stellen om bepaalde 
klimaatadaptieve maatregelen te nemen. 

 
Koppeling mitigatie 
Klimaatadaptieve maatregelen kunnen ook gekoppeld worden met mitigatie. Anders dan als 
het dient al multifunctionele maatregel, versterkt deze koppeling elkaar en heeft een positief 
effect.  

 
8.3 Conclusie 
Bij de maatregelen uit hoofdstuk 7 zijn dit de belangrijkste succesfactoren. De succesfactoren 
komen logisch voort uit vorige hoofdstukken en vormen bouwstenen voor de 
klimaatadaptatievisie van GroenWest. Er is echter nog geen duidelijk project die als voorbeeld 
gebruikt kan worden, of een overzicht die gebruikt kan worden om te zien wat er nodig is voor 
klimaatadaptatie.  
  

Bewoners voorzien van informatie 
Het kan zijn dat bewoners last hebben van de klimaatveranderingen en het effect daarvan 
op de woning en tuin, maar niet zo goed weten wat ze daaraan kunnen doen. Ook kan het 
zijn dat bewoners niet weten wat er speelt, wat de klimaatveranderingen zijn en de effecten 
daarvan op de woning en tuin. Of niet weten dat klimaatadaptatie ook een optie is. Daarom 
is het verstandig dat bewoners geïnformeerd worden over de stand van zaken rondom het 
klimaat en de mogelijkheden die genomen kunnen worden. De bewoner kan dan zelf met 
het initiatief komen op iets te gaan doen. Bewoners willen bijvoorbeeld naast een leefbare 
tuin ook een onderhoudsarme tuin. Bewoners willen niet te veel tijd steken in het 
onderhouden van de tuin. Dat resulteert soms in het kiezen voor een volledig betegelde tuin, 
maar dat is niet nodig. Dat zorgt ook voor meer wateroverlast en hitte en minder 
biodiversiteit. Veel mensen weten niet dat een groene tuin niet meer onderhoud nodig heeft 
dan een betegelde tuin. Als er bij de aanleg van de tuin maar rekening is gehouden met 
enkele basisprincipes. Klimaatadaptieve maatregelen kunnen ook zorgen voor preventie 
van bepaald onderhoud, door het voorkomen van schade. Bewoners voorzien van 
informatie over een leefbare noch onderhoudsarme kan al effectief zijn.  
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In dit hoofdstuk wordt deelvraag 6 beantwoord: “Wat zijn de investerings- en 
onderhoudskosten van de klimaatadaptieve maatregelen uit deelvraag 4?”. De 
investeringskosten zijn voor GroenWest en de onderhoudskosten voor de huurders. 
GroenWest wil zo min mogelijk uitgeven aan de investering en huurders willen graag zo min 
mogelijk onderhoud en onderhoudskosten (V. Nouwens, persoonlijke communicatie, 3 maart 
2020).  
 
9.1 Investerings- en onderhoudskosten per klimaatadaptieve maatregel 
Hieronder in tabel 9.1 is per mogelijke maatregel uit hoofdstuk 7 gezocht naar de 
investeringskosten en of de onderhoudskosten hoog, gemiddeld of laag zullen uitvallen. Hierbij 
is geen rekening gehouden met inflatie en rente. En zijn er meerdere bronnen gebruikt om tot 
een betrouwbare prijs te komen. Voor een uitleg hoe op de kosten is gekomen, zie bijlage 11.  
 
Tabel 9.1: Investerings- en onderhoudskosten van de mogelijke maatregelen 

Maatregel Investerings
kosten 
GroenWest 

Onderhouds
kosten 
huurders 

Bronnen 

Regenpijp afkoppelen € 1446,- Laag (Homedeal, z.d-a.; Hermans, 
2015; Langeveld, 2019) 

Reliëf € 215,- Laag (Hovenier gigant, 2020; 
Homedeal, z.d.-b; Offerte 
adviseur, z.d.-a) 

Grindkoffer € 800,- Laag (Pioneering, 2017; Klimaatklaar, 
z.d.-b) 

Infiltratieblokken € 1598,40 Laag (RWBNL, z.d) 
Regenton € 161,50 Laag (Rondomton, z.d.; Homedeal, 

z.d.; Waterton, z.d.) 
Regenwaterzuil € 300,- Laag (Klimaatklaar, z.d.-e).  
Regenwaterschutting € 499,- Laag (Rainwinner, z.d.).  
Groene gevel € 2646,- Gemiddeld (Gevelenwand, z.d.; 

Gevelbekleding, z.d.; Middelie, 
2009) 

Geveltuin op 
straatniveau 

€ 220,- Laag (Gemeente ’s-Hertogenbosch., 
2020; Assendorpers, z.d.) 

Geveltuin in een 
watervasthoudende 
plantenbak 

€ 545,- Laag (Tuinvoordeel, z.d.; Grote 
plantenbak, z.d.; Werkspot, z.d.-
a; Welkoop, z.d.) 

Extensief groen dak € 1994,- Hoog (Groendak totaal, z.d.; 
Groendak webshop, z.d.; 
Groenedaken, z.d.) 

Groen dak met 
zonnepanelen 

€ 3968,- Hoog (Groendak, z.d.; Milieu centraal, 
z.d.; Zonnekoning, z.d.)  

Plantvakken € 235,- Laag (Landschap partners, 2019) 
Boom planten € 181,50 Gemiddeld (Werkspot, z.d.-b) 
Haag als 
erfafscheiding 

€ 578,- Gemiddeld  (Klimaatklaar, z.d.; Homedeal, 
z.d.-c) 

Gazon aanleggen € 176,- Laag (Homedeal, z.d.-d; Viveen, 
2020; Offerte adviseur, z.d.-b) 

Kruidenrijke 
vegetatie 

€ 225,- Gemiddeld (De Heliant, z.d.) 
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Half verharding  € 134,60 Laag (Arnhem klimaatbestendig, z.d.) 
Open verharding € 133,70 Laag (Arnhem klimaatbestendig, z.d.) 

 
9.2  Conclusie 
Er zijn enkele grote en prijzige maatregelen, zoals infiltratieblokken, groene gevel, extensief 
groen dak en groen dak met zonnepanelen. Deze maatregelen hebben echter ook een groot 
effect op de omgeving en leefbaarheid. De kosten staan in verhouding met het effect (zie 
hoofdstuk 7). De onderhoudskosten zijn voor veel maatregelen laag. Alleen de 
onderhoudskosten van een extensief groen dak en groen dak met zonnepanelen zijn hoog.  
Gezien de kosten die GroenWest maakt voor bijvoorbeeld Groot onderhoud (grootschalige 
verbetering van een woning voor ca 30.000 - 80.000) zijn deze maatregelen niet echt prijzig, 
maar veelal heel goed betaalbaar. Aan de andere kant komt het er wel als één van de vele 
zaken (brandveiligheid, energieprestatie, asbestsanering, etc) bovenop (G. Jonker, 
persoonlijke communicatie, 31 mei 2020).  
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In dit hoofdstuk wordt deelvraag 7 beantwoord: “Wat moet de klimaatadaptatievisie van 
GroenWest worden?”. Er is op dit moment nog geen klimaatadaptatievisie. Echter is er wel 
een duurzaamheidsambitie vanuit GroenWest. In hoofdstuk 3 zijn de sterke en zwakke punten 
beschreven van GroenWest. In hoofdstuk 5 de kansen en bedreigingen in het werkgebied van 
GroenWest. Hieruit komt een SWOT-analyse, zie bijlage 7. De SWOT geeft input voor de visie. 
De visie is opgesteld op basis van vorige hoofdstukken en de SWOT-analyse, en is gebaseerd 
op de klimaatadaptatievisie van de gemeente Nieuwegein (Gemeente Nieuwegein, 2018).  
 
10.1 SWOT-analyse 
De SWOT helpt bij totstandkoming van de visie. Door onderzoek naar de zwakke en sterke 
punten van GroenWest op het gebied van klimaatadaptatie (hoofdstuk 3) en door een 
‘stresstest’ en analyse naar beleid (hoofdstuk 5). Hieronder in tabel 10.1 zijn deze punten te 
zien.  
 
Tabel 10.1: SWOT 

Interne analyse 
Sterke punten Zwakke punten 
S1 Energietransitie Z1 Onderhoud en vervoer CO2- en 

grondstoffenneutraal 
S2 Prettig en fijn wonen Z2 Biodiversiteit  
S3 Combineren Z3 Informeren huurders 
S4 Pakt alle kansen Z4 Informeren collega’s 
S5 Samenwerking Z5 Niet alle woningen zijn hetzelfde 
S6 Kennis delen Z6 Klimaatadaptatie 

 
Externe analyse 

Kansen Bedreigingen 
K1 Beleidsstukken B1 Laaggelegen Groene Hart 
K2 Klimaatverandering  B2 Veenbodem Groene Hart 
  B3 Verharding gemeente Utrecht 

 
Hieronder in tabel 10.2 is een confrontatiematrix te zien. Hierin staan de interne en externe 
analyses tegenover elkaar. Het systeem dat wordt aangehouden is een kleurensysteem. De 
kleur groen betekent dat de punten een connectie hebben en een positieve invloed hebben op 
elkaar. De kleur rood houdt in dat de punten een connectie hebben maar een negatieve invloed 
hebben op elkaar. De vakken die geen kleur hebben, hebben geen connectie met elkaar.  
 
Tabel 10.2: Confrontatiematrix 

  Kansen Bedreigingen 
  K1 K2 B1 B2 B3 

Sterke punten S1      

 S2      

 S3      

 S4      

 S5      

 S6      
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Zwakke punten Z1       

 Z2      

 Z3      

 Z4      

 Z5      

 Z6      

 
Uit de tabel 10.1 en 10.2 komt naar voren dat GroenWest open staat om klimaatadaptieve 
maatregelen te nemen om zo alle bedreigingen tegen te gaan. Deze bedreigingen zijn het 
laaggelegen Groene Hart wat wateroverlast veroorzaakt, de veenbodem in het Groene Hart 
wat voor bodemdaling zorgt en de vele verharding in de gemeente Utrecht wat zorgt voor 
hittestress. Deze bedreigingen, oftewel de klimaatveranderingen die voor schade zorgen, 
moeten weggenomen worden. Klimaatverandering biedt een kans om de leefomgeving en het 
woongenot van huurders te verbeteren. Naast het voorkomen van schade geven (vooral) 
groene klimaatadaptieve maatregelen ook andere baten zoals een hogere waarde van het 
vastgoed, gezonde bewoners, groter woongenot, hogere biodiversiteit en een goed imago. Er 
moeten dus klimaatadaptieve maatregelen genomen worden die zorgen voor aanpassing aan 
de klimaatveranderingen. De beleidsstukken hebben positief invloed op het stimuleren van 
organisaties om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Ook zal dit uiteindelijk zorgen voor 
een nieuwe norm, een nieuw standaard, binnen de duurzaamheid. Dan wordt het net zo 
normaal als energietransitie, waar GroenWest nu sterk in is. Door klimaatadaptieve 
maatregelen te nemen wordt het prettig en fijn wonen van de huurders bevorderd.  Het is ook 
van belang dat huurders en collega’s goed geïnformeerd worden over klimaatadaptatie, omdat 
het een nieuw onderwerp is.  
 
Er is een opgave om wateroverlast, hittestress en droogte te verminderen. Wateroverlast moet 
zoveel mogelijk worden voorkomen, waarbij rekening wordt gehouden met het toenemen van 
extremen buien. Het werkgebied en de huurders minder kwetsbaar maken voor hittestress. En 
de effecten van droogte verminderen door regenwater vast te houden op de locatie waar het 
valt. De uitdaging in het werkgebied van GroenWest is: 

• Het laaggelegen Groene Hart; 
• De veenbodem in het Groene Hart; 
• De vele verharding in de gemeente Utrecht.  

 
De beleidsstukken hebben positief invloed op het stimuleren van organisaties om 
klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Ook zal dit uiteindelijk zorgen voor een nieuwe 
standaard binnen de duurzaamheid. 
 
Dit leidt tot de volgende visie.  
 
10.2 Visie 
GroenWest wil het woningbezit uit het werkgebied klimaatadaptief inrichten. Hierbij pakt 
GroenWest alle kansen om dit te realiseren. Het kan alleen gehaald worden als ook andere 
partijen zoals gemeenten, waterschap, huurders, provincie Utrecht, het Rijk, 
energieleveranciers & netbeheerders, ketenpartners en bouwpartners bijdragen aan het 
inrichten van een klimaatbestendig woningbezit. Een van de doelen van het opstellen van deze 
visie is dat op deze manier collega’s en huurders worden geïnformeerd over het onderwerp 
klimaatadaptatie.  
 



 

 53 

 
 
Hierbij is het doel dat:  

• Er wordt gezorgd voor prettig en fijn wonen van de huidige en toekomstige huurders; 
• De woningen leefbaar, maar ook betaalbaar blijven; 
• De maatregelen zorgen voor een meerwaarde voor het vastgoed en de bebouwde 

omgeving en de leefbaarheid van de huurders; 
• Er schade wordt voorkomen aan woningen en de omgeving door het verminderen 

van wateroverlast, hittestress en droogte; 
• De fysieke leefbaarheid van de wijk verbeterd wordt; 
• Er meer biodiversiteit wordt gecreëerd;  
• Mitigatie ook wordt meegenomen door CO2-opslag en het verminderen van 

broeikasgassen; 
• De gezondheid van de huurders verbeterd wordt. 

 
De volgende strategie moet ervoor zorgen dat aan het doel en de uitdaging voldaan wordt, om 
zo een klimaatbestendig werkgebied te creëren.  
 

 
 
Hiervoor moet de strategie van de maatregelen de volgende punten bevatten 
(succesfactoren): 

• Breed toepasbare maatregelen op meerdere locaties en woningen; 
• Klimaatadaptatie gecombineerd met werkzaamheden, zoals onderhoud; 
• Zorgen voor een sneeuwbaleffect. Als één bewoner een klimaatadaptieve maatregel 

toepast volgen vaak andere bewoners uit de straat.  
• Multifunctionele maatregelen; 
• Zorgen voor bewustwording bij de huurders en collega’s; 
• Bewoners voorzien van informatie; 
• Duidelijke contracten met externe partijen en de huurders; 
• Koppeling met mitigatie. 

 
En de strategische keuzes voor GroenWest zijn: 

• Goede samenwerking en communicatie zowel intern als extern; 
• Zorgen voor draagvlak; 
• Zorgen voor een economische meerwaarde; 
• Betere gezondheid.  

 

Doel visie 
Een aantrekkelijk en gezond werkgebied, waarin klimaatadaptatie een plek krijgt, zodat de 
gevolgen van de klimaatverandering worden geminimaliseerd voor zowel kort (2025) als 
lang termijn (2050).  

Strategie 
Om koploper te blijven op het gebied van duurzaamheid, is het van belang om te investeren 
in klimaatadaptatie, zodat het woningbezit klimaatbestendig wordt en het zorgt voor een 
leefbare omgeving.   
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Klimaatadaptatie vindt plaats over een lange tijd. Het woningbezit kan niet in één keer 
klimaatbestendig worden gemaakt. Het is van belang om nu al een start te maken met 
maatregelen. De realisatie van de meest effectieve en kostenefficiënte maatregelen komt in 
het volgende hoofdstuk. Er wordt begonnen met het klimaatadaptief inrichten van 
eengezinswoningen uit de jaren ’70. Er staan veel van dit soort woningen in het werkgebied. 
Hierdoor zijn de maatregelen breed toepasbaar. 
 
10.3 Conclusie  
Het belang zit vooral in het voorkomen van schade aan het vastgoed en de omgeving. Dit is 
een noodzakelijke preventie. Randvoorwaardes die daarbij horen zijn het zorgen voor prettig 
en fijn wonen van de huidige en toekomstige huurders. Klimaatadaptatie kan zorgen voor 
instandhouding of zelfs het bevorderen van het woongenot en gezondheid van huurders, door 
de fysieke leefbaarheid van de omgeving te verbeteren en een hogere biodiversiteit. Een 
andere randvoorwaarde is dat de klimaatadaptieve maatregelen ook zorgen voor CO2-opslag, 
zodat er niet wordt bijdragen aan de verergering van de klimaatverandering naast de adaptatie 
ervan. Dit zal gerealiseerd worden door goed samen te werken met andere organisaties, maar 
ook intern goed te communiceren en samen te werken. Ook zullen de klimaatadaptieve 
maatregelen zoveel mogelijk gecombineerd worden met andere projecten en reguliere 
werkzaamheden en multifunctioneel zijn. Tot slot is bij de realisatie het belangrijk dat de 
huurders goed geïnformeerd worden en dat er ook een belang aanwezig is voor de huurders.  
 
  

Realisatie 
Om de visie te realiseren moet GroenWest hun samenwerkingen blijven voortzetten en 
kennis blijven delen, zowel intern als extern. En bewoners stimuleren om klimaatadaptieve 
maatregelen te nemen. Dit kan door het zorgen voor bewustwording, participatie en kennis 
delen.  
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In dit hoofdstuk wordt deelvraag 8 beantwoord: “Wat zijn de meest effectieve en 
kostenefficiënte klimaatadaptieve maatregelen passend bij GroenWest?”. In dit gedaan aan 
de hand van een multicriteria-analyse (MCA), zie bijlage 12.  
 
11.1  Multicriteria-analyse 
De eerste stap van de MCA is de probleemanalyse. Hierin wordt de criteria bepaald. De criteria 
zijn er om te bepalen wat de meest effectieve en kostenefficiënte manier is. De criteria voor 
de meest effectieve maatregelen komen uit hoofdstuk 6. De effecten die hierbij naar voren 
kwamen zijn: 

• Verminderen van wateroverlast; 
• Verminderen van hittestress; 
• Verminderen van droogte; 
• Hogere biodiversiteit; 
• Betere waterhuishouding (RWZI en riolering); 
• Langere levensduur (van de woning, gevel of dak); 
• Waardestijging vastgoed; 
• Fijner wonen (geluidsdemping en isolerende werking); 
• Betere luchtkwaliteit; 
• Bespaart kosten; 
• Verbetering welzijn en gezondheid; 
• Hoger woongenot. 

Voor alle maatregelen zijn deze uitgewerkt in hoofdstuk 7. De criteria voor de meest 
kostenefficiënte manier komen uit hoofdstuk 9. Hierin staan de investerings- en 
onderhoudskosten van de maatregelen. Daarna is er een effectentabel opgesteld, zie bijlage 
12. Hierin zijn de criteria tegenover alle mogelijke maatregelen gezet uit hoofdstuk 7.  
 
De weging van de verschillende criterium is bepaald door de sterke en zwakke punten van 
GroenWest (hoofdstuk 3) en de kansen en bedreigingen van het werkgebied (hoofdstuk 5). 
GroenWest laat vanaf het begin duidelijk weten dat dat het voorkomen van schade door het 
verminderen van wateroverlast, hittestress en droogte belangrijk is. Vooral het voorkomen van 
droogte is belangrijk in het werkgebied van GroenWest. De veengrond is gevoelig voor 
bodemdaling door een te lage grondwaterstand. Droogte moet voorkomen worden door de 
grondwaterstand hoog te houden, zo wordt het proces van bodemdaling verminderd. De 
criterium verminderd wateroverlast en hittestress hebben daarom een weging van 3 en de 
criterium verminderd droogte een weging van 4. GroenWest is een woningcorporatie en staat 
voor het leveren van een prettig en fijne woonomgeving voor haar huurders. Prettig en fijn 
wonen valt onder een hoger woongenot. Deze criterium zal de weging 2 krijgen. GroenWest 
is er vooral voor sociale huur en willen daarom een goede en betaalbare huisvesting creëren. 
De maatregelen mogen daarom niet te veel kosten. De investerings- en onderhoudskosten 
zijn belangrijk daarbij. Deze zullen de weging 3 krijgen, ook omdat dat het doel van het 
onderzoek is. Zowel intern als extern is er aangegeven dat het creëren van een hogere 
biodiversiteit belangrijk is. Deze criterium zal daarom weging 2 krijgen. Een ander doel is 
zorgen voor mitigatie door CO2-opslag en het verminderen van broeikasgassen. Daarom is de 
weging van de criterium betere luchtkwaliteit 2. Een van de sterke punten van GroenWest is 
samenwerken en volgens respondenten is dit belangrijk om klimaatadaptatie te kunnen 
toepassen. GroenWest werkt veel samen met de gemeenten en wil bijdragen aan hun 
verwachtingen. De gemeente Woerden en Utrecht stimuleren bewoners om de regenpijp van 
het riool af te koppelen, om de druk van het riool af te halen en te zorgen voor een betere 
waterhuishouding. Daarom zal de criterium betere waterhuishouding een weging van 2 
hebben.  
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Echter zijn er een aantal maatregelen die één bonuspunt krijgen door inzichten uit hoofdstuk 
3, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8. Uit de interne analyse komt naar voren dat GroenWest zich 
vooral richt op mitigatie en bezig is met een zonnepanelenprogramma. Zonnepanelen hebben 
een hoger rendement met een groen dak, daarom zal de maatregel groen dak met 
zonnepanelen een bonuspunt krijgen. Uit de beleidsanalyse kwam naar voren dat de zowel de 
gemeente Woerden als Utrecht stimuleert bewoners om de regenpijp af te koppelen. Deze 
maatregel zal dan ook een bonuspunt krijgen. Bij de succesfactoren kwam duidelijk naar voren 
dat zichtbare maatregelen en dan vooral een regenwateropslag een groot effect heeft op het 
bewust omgaan met het klimaat. Zoals ook uit een studie van Hayles et al (2013) naar voren 
komt is bewustwording en inzicht belangrijk om aan de bewoners door te geven.  Daarom 
zullen de maatregelen regenton, regenwaterzuil en regenwaterschutting een bonuspunt 
krijgen.  
 
Als laatste zijn alle maatregelen gerangschikt. Er zullen meerdere maatregelen worden 
toegepast bij een eengezinswoning om het vastgoed te verbeteren en te zorgen voor een 
hogere leefbaarheid van de huurders. Er kwam een zevental aan maatregelen naar voren. 
Hiervoor is deels de ranking aan gehouden, echter zijn sommige maatregelen effectiever als 
die gekoppeld worden. Onderstaande maatregelen zullen toegepast worden bij een 
eengezinswoning in het werkgebied van GroenWest.  
 
1. Boom planten (score 19,10/30) 
Op nummer 1 in de ranking staat een boom planten. Bij de investerings- en onderhoudskosten 
is rekening gehouden met drie bomen. Twee in de voortuin om de wind tegen te houden en 
één in de achtertuin om schaduw te creëren en water op te vangen en te laten infiltreren in de 
grond.  
 
2. Reliëf met een gazon (score 18,60/30) 
Een reliëf is een lagergelegen groengebied in de achtertuin, meestal in combinatie met een 
afgekoppelde regenpijp. Het verdiepte gedeelte zal 15 cm diep zijn. De verlaging zal in het 
midden van de tuin komen over de breedte, zodat het regenwater van het terras kan afstromen 
in het verlaagde gedeelte. De reliëf zal in combinatie komen met een gazon aanleggen, deze 
kwam laag uit in de ranking, maar op deze manier wordt er meer groen geplaatst en kan het 
regenwater wegzakken in de grond.  
 
3. Kruidenrijke vegetatie (score 18,07/30) 
Kruidenrijke vegetatie zorgt er dat water beter kan infiltreren in de grond en voorkomt zo 
indirect droogte, zorgt voor meer biodiversiteit en voor een betere CO2-opslag. Kruidenrijke 
vegetatie kan geplaatst worden in zowel de voor- en achtertuin.  
 
4. Haag als erfafscheiding (score 18,05/30) 
Een haag als erfafscheiding zorgt voor meer groen, het regenwater kan beter in de grond 
zakken en het verminderd hittestress. Er was nog een andere optie voor een erfafscheiding, 
namelijk een regenwaterschutting maar stond lager in de ranking en is dan minder effectief en 
kostenefficiënt.  
 
5. Regenton (score 17,88/30) 
Op nummer 5 staat een regenton. Dit zorgt vooral dat bewoners bewust worden over het 
klimaat, dit is daarom een erg effectieve maatregel. Deze zal in combinatie komen met de 
regenpijp afkoppelen en een reliëf. Op nummer 6 en 7 staan de regenwaterzuil en 
regenwaterschutting, omdat deze onder dezelfde categorie vallen als de regenton zullen deze 
niet toegepast worden. 
 
8. Regenpijp afkoppelen (score 17,17/30) 
De regenpijp zal ook afgekoppeld worden. In de achtertuin gebeurt dit al doormiddel van een 
reliëf en een regenton. In de voortuin zal het infiltreren in de tuin zelf, doormiddel van de twee 
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bomen en de kruidenrijke vegetatie. De gemeente Woerden en Utrecht stimuleren het 
afkoppelen ook, met deze maatregel komt GroenWest de gemeente tegemoet.  
 
9 & 10. Extensief groen dak & groen dak met zonnepanelen (score 17,00/30) 
Op een gedeelde nummer 9 staan een extensief groen dak en een groen dak in combinatie 
met zonnepanelen. Deze maatregelen hebben het meeste effect op een goede leefbaarheid 
van de huurders. Er zal dan gekozen worden voor een groen dak in combinatie met 
zonnepanelen, omdat GroenWest bezig is met een zonnepanelenprogramma en omdat er op 
deze manier zowel adaptatie als mitigatie wordt toegepast. Ook zal er een groen dak op het 
stenen berging in de achtertuin komen. 
 
11.2 Conclusie 
Deze combinatie van maatregelen zorgen voor alle effecten van klimaatadaptatie. Het is niet 
nodig om alleen moeilijke en grote maatregelen te nemen om klimaatadaptatie toe te passen. 
Simpele en kleine maatregelen kunnen net zoveel effect hebben. De totale investeringskosten 
zitten tussen de € 7000,- en 7500,-.   
 
In figuur 11.1 is een impressie te zien van de meest effectieve en kostenefficiënte maatregelen.  
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12.1 Conclusie 
In dit onderzoek is gezocht naar antwoord op de vraag: “Wat kan GroenWest doen om de 
gevolgen van de klimaatveranderingen in de bebouwde omgeving te verkleinen?”. Hiervoor is 
kwalitatief verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke klimaatadaptieve maatregelen 
en de effecten. En naar de mogelijke klimaatadaptatievisie van GroenWest. GroenWest heeft 
momenteel geen heldere visie op het gebied van klimaatadaptatie.  
 
Uit resultaten naar de sterke en zwakke punten van GroenWest werd duidelijk dat GroenWest 
alle kansen pakt op een prettig en fijne leefomgeving te creëren voor de huurders. Dit gebeurt 
nu door het toepassen van energietransitie. Daarnaast is GroenWest druk bezig het investeren 
in samenwerkingen en kennis delen. Wat beter kan bij GroenWest is het onderhoud en vervoer 
CO2- en grondstoffenneutraal. En collega’s en huurders infomeren over het onderwerp 
klimaatadaptatie.  
 
Er is een veengrond in het Groene Hart en door droogte, wat kan ontstaan doordat het water 
niet kan infiltreren in de grond of door hitte, ontstaat er bodemdaling. Het Waterschap zorgt 
ervoor dat de grondwaterpeil hoog blijft zodat bodemdaling verminderd wordt, daarnaast stoot 
veen ook CO2 uit als het oxideert. Het is daarom van belang dat ook bewoners meehelpen met 
het infiltreren van regenwater in de grond. In Utrecht is het probleem de vele verharding wat 
zorgt voor hittestress. De beleidsstukken zullen uiteindelijk een kans bieden om 
klimaatadaptieve maatregelen te nemen.  
 
Uit onderzoek blijkt dat klimaatadaptatie heeft een meerwaarde voor zowel het vastgoed en 
de bebouwde omgeving als op de leefbaarheid van de huurders. Effecten die optreden door 
klimaatadaptatie toe te passen zijn: 

• Verminderen van wateroverlast, hittestress en droogte; 
• Hogere biodiversiteit; 
• Betere waterhuishouding (RWZI en riolering); 
• Langere levensduur gevel/dak; 
• Waardestijging vastgoed; 
• Fijner wonen (geluidsdemping en isolerende werking); 
• Betere luchtkwaliteit; 
• Besparing kosten; 
• Verbetering welzijn en gezondheid; 
• Hoger woongenot. 

 
Doordat er veengrond aanwezig is in een groot deel van het werkgebied van GroenWest, zijn 
niet alle maatregelen mogelijk. Onderstaand de maatregelen die getroffen kunnen worden in 
het werkgebied van GroenWest: 

• Regenpijp afkoppelen; 
• Bovengronds infiltreren (reliëf en grindkoffer); 
• Ondergronds infiltreren (infiltratieblokken); 
• Regenwateropslag (regenton, regenwaterzuil en regenwaterschutting); 
• Groene gevel; 
• Geveltuin (straatniveau of watervasthoudende plantenbakken); 
• Groen dak (extensief groen dak en groen dak in combinatie met zonnepanelen); 
• Vergroening in de tuin (plantvakken, boom planten, haag als erfafscheiding, gazon 

aanleggen en kruidenrijke vegetatie); 
• Waterdoorlatende/reflecterende verharding. 

 

12. Conclusie en aanbeveling 
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Er zijn achttien voorbeeldprojecten geanalyseerd en daaruit kwamen verschillende 
succesfactoren: 

• Breed toepasbaar; 
• Combineren met werkzaamheden; 
• Sneeuwbaleffect; 

Als één bewoner een klimaatadaptieve maatregel toepast volgen vaak andere 
bewoners uit de straat. Ook zorgen zichtbare klimaatadaptieve maatregelen voor 
bewustwording en uiteindelijk ook voor het toevoegen van meerdere maatregelen. 

• Multifunctionele maatregelen; 
• Bewustwording; 
• Bewoners voorzien van informatie; 
• Contracten; 
• Koppeling met mitigatie.  

 
De investerings- en onderhoudskosten staan in hoofdstuk 9. De tijd van het toepassen van de 
maatregelen hangt af van de maatregel, maar zullen allemaal niet langer zijn dan een dag. 
Het grootschalig toepassen van de maatregelen zal kosten besparen.  
 
In de opgestelde klimaatadaptatievisie voor GroenWest is het doel van de visie: ‘Een 
aantrekkelijk en gezond werkgebied, waarin klimaatadaptatie een plek krijgt, zodat de 
gevolgen van de klimaatverandering worden geminimaliseerd voor zowel kort (2025) als lang 
termijn (2050)’.  Hier staat dat de klimaatadaptieve maatregelen moeten zorgen dat schade 
wordt voorkomen aan het vastgoed en de omgeving. Daarbij horen een paar 
randvoorwaarden, deze zijn het bevorderen van het woongenot en gezondheid van de huidige 
en toekomstige huurders, een hogere biodiversiteit en de klimaatadaptieve maatregelen 
moeten ook zorgen voor mitigatie. De strategie die hierbij hoort zijn de succesfactoren. En dit 
kan gerealiseerd worden door te blijven samenwerken. Zowel intern als extern van is dat 
belang, vooral met de desbetreffende gemeente en het Waterschap. Maar ook een goede 
communicatie met de huurders is belangrijk.  
 
De resultaten hebben tot slot uitgewezen dat de meest effectieve en kostenefficiënte 
maatregelen zijn het planten van bomen, een reliëf met een gazon, kruidenrijke vegetatie, 
haag als erfafscheiding, afkoppelen regenpijp, regenton, een groen dak met zonnepanelen op 
de woning en een sedumdak op de berging. 
 
Uit dit kwalitatieve onderzoek is gebleken dat GroenWest het beste de bebouwde omgeving 
geleidelijk klimaatadaptief kan inrichten in combinatie met mitigatie. Door de veengrond in Het 
Groene Hart zal er wat meer haast achter zitten, omdat bodemdaling voor flinke schade kan 
zorgen. In de toekomst zullen de gemeentelijke omgevingsplannen en de RAS voor de regio 
Utrecht hierbij helpen. De meest effectieve en kostenefficiënte maatregel die GroenWest kan 
toepassen om de gevolgen van de klimaatveranderingen in de bebouwde omgeving te 
verkleinen staan grafisch weergegeven op pagina 58. Deze maatregelen bieden echter meer 
effecten dan alleen het verminderen van de gevolgen van de klimaatveranderingen. Het heeft 
ook effect op het vastgoed en de omgeving en op de leefbaarheid van de huurders.  
 
12.2 Aanbeveling 
12.2.1 GroenWest 
Mijn advies voor GroenWest is om de klimaatadaptatievisie verder uit te werken en deze gelijk 
te implementeren. Vooral intern zal dan meer kennis en inzicht verkregen worden, waardoor 
klimaatadaptatie niet meer gezien zal worden als bedreiging. Daarnaast blijft het samenwerken 
intern en extern van belang. Bij het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen kan een 
check gedaan worden met de succesfactoren. Deze punten kunnen gebruikt worden bij het 
toepassen van klimaatadaptatie. 
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Ook is mijn advies om te kijken en uitzoeken in hoeverre de meest effectieve en 
kostenefficiënte klimaatadaptieve maatregelen voor een eengezinswoning (uit hoofdstuk 11) 
mogelijk en haalbaar zijn, en deze uiteindelijk gaan toepassen door middel van een pilotproject 
wat ook gebeurt bij energietransitie. Hierbij duidelijk maken dat de onderhoudskosten voor de 
huurders zijn, maar onderhoud van groene daken kan beter uitbesteed worden aan externen. 
Het is daarbij niet nodig om alleen grote maatregelen toe te passen, kleine en simpele kunnen 
ook zorgen voor een groot effect.  
 
12.2.2 Vervolgonderzoek  
De opbrengsten kant van klimaatadaptatie is uiteindelijk bewust buiten beeld gehouden. Het 
doel van het onderzoek was op zoek naar de effecten en kosten van de klimaatadaptieve 
maatregelen. De economische en maatschappelijke waarde van klimaatadaptatie is op dit 
moment, doordat er nog weinig over bekend is, lastig te becijferen. Maar zal zeker positief zijn, 
het is de vraag in welke mate. Echter is mijn advies wel om een vervolgonderzoek uit te voeren 
om de economische waarde, dus exacte waardestijging van het vastgoed na het nemen van 
de klimaatadaptieve maatregelen, te kwantificeren. En de maatschappelijke waarde van de 
klimaatadaptieve maatregelen te kwantificeren. Daarnaast zou er ook een vervolgonderzoek 
gedaan kunnen worden naar de DCF en de terugverdientijd van de maatregelen.   
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13.1 Operationeel niveau 
In eerste instantie wist ik niet zo goed wat voor klimaatadaptieve maatregelen ik kon 
verwachten. Ik had wel al vooronderzoek gedaan naar klimaatadaptatie en de gevolgen ervan, 
maar dit ging niet over de maatregelen. De enige maatregel die ik kon bedenken was een 
groen dak. Tijdens dit onderzoek realiseerde ik mij dat er veel meer maatregelen zijn dan ik 
dacht. Waarvan ook veel simpele en kleine maatregelen die toch effect hebben. En dat 
sommige maatregelen onbewust al zijn toegepast bij veel woningen. Klimaatadaptatie is een 
ingewikkeld woord voor maatregelen die vaak al genomen zijn. Ook heb ik gemerkt, door het 
symposium en interviews, dat er nog veel onwetendheid is over het onderwerp en dat er vooral 
spanning zit op maatregelen die zowel op private als op openbare ruimte plaats vindt. De vraag 
is dan voor wie zijn de kosten en hoe wordt dit aangepakt. Ook is klimaatadaptatie vaak lastig 
omdat het resultaat niet altijd direct zichtbaar is en er eigenlijk alleen geld aan uitgegeven 
wordt en er op dit moment nog niks van teruggezien wordt.  
 
Het onderzoek begon goed, ik had al snel vier interviews, dankzij hulp van mijn begeleider 
Egbert Kunst. Deze interviews verliepen goed en gaven mij veel meer inzicht in het onderwerp 
klimaatadaptatie. Vooral voor de meerwaarde van klimaatadaptatie waren deze interviews 
belangrijk, het gaf mij richting waarnaar ik moest zoeken. Ik had ook goed contact met mijn 
bedrijfsbegeleider Egbert Kunst en collega Gerco Jonker. Zij hielpen mij waar nodig en gaven 
feedback op mijn stukken. Ook verliep het contact met mijn docentbegeleider dhr. Anker goed 
en gaf hij ook zeer goede feedback. Een ander punt wat lastiger was tijdens deze 
afstudeerperiode was dat ik van de 17 weken, er helaas maar 5 op het kantoor van GroenWest 
heb doorgebracht en de rest thuis. Dit komt door de coronacrisis. Het thuis werken vond ik 
lastig, ik was continue bezig met mijn onderzoek en kon het voor mijn gevoel niet afsluiten. 
Hierdoor vond ik het lastig om op ideeën te komen.  
Het laatste wat ik lastig vond is dat het onderwerp klimaatadaptatie onderling connectie heeft. 
Droogte heeft bijvoorbeeld weer een connectie met wateroverlast en hittestress en veel 
maatregelen op elkaar lijken. Hierdoor ontstond er veel herhaling tijdens het schrijven en het 
onderzoeken. Ik heb geprobeerd dit zo goed mogelijk te verminderen.  
 
13.2 Strategisch niveau 
Van tevoren had ik een uitgebreid onderzoeksplan opgesteld, waarvan ik dacht dat het 
haalbaar was om te onderzoeken. Echter is nog veel informatie over klimaatadaptatie lastig te 
vinden, omdat het onderwerp nog niet heel bekend is. Hierdoor heb ik wat moeten aanpassen 
aan het onderzoeksplan om ervoor te zorgen dat het onderzoek weer verder kon gaan. Dit 
kostte mij veel tijd, om na te denken hoe ik dit het beste aan kon pakken. Het is geen standaard 
onderzoek zoals er geleerd is in de afgelopen vier jaar. De volgende keer (als ik weer een 
scriptie of onderzoek moet schrijven) is het voor mij belangrijk dat elk detail is uitgewerkt in het 
onderzoeksplan. En dat ook wordt nagegaan of het mogelijk is om het te onderzoeken. 
 
Ook zou ik de volgende keer kiezen voor of alleen het uitwerken van meest effectieve en 
kostenefficiënte maatregelen of de klimaatadaptatievisie. Het doel van dit onderzoek was 
beiden uitwerken, waardoor ik het gevoel had dat ik mij niet kon focussen op één onderdeel. 
Tijdens het onderzoek heb ik nog getwijfeld om de opbrengsten mee te nemen in het 
onderzoek. Met de kennis die ik nu heb, ben ik opgelucht dat ik dat niet gedaan heb. Dit is een 
heel ander onderzoek. Ik was wel begonnen met het uitzoeken ervan, en dat heeft mijn wel 
tijd gekost. De volgende keer zou ik van tevoren duidelijk voor mijzelf willen hebben dat ik dit 
niet zal doen. Al met al vond ik het een interessant onderzoek om uit te voeren en ben ik 
tevreden met het resultaat.  
 
Linde Steinvoort – 8 juni 2020 

13. Kritisch reflecterend nawoord 
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