klimaatbestendige
steden

met het online platform en de toolkit
van huisjeboompjebeter maken we de
stadsbewoner tot actieve partner

elke gemeente een eigen
huisjeboompjebeter.nl
Referenties

Nieuws

Over HuisjeBoompjeBeter

Missie

App

logo en kleuren in
identiteit van gemeente
LEIDEN
WORDT KLIMAATBESTENDIG

score vergelijken
Je kunt bekijken wat je
persoonlijke score is en dit
vergelijken met anderen.

100 maatregelen
Een database met wel

ZO WERKT HET

100 maatregelen die een

BEKIJK WAT JIJ KUNT DOEN

bewoner kan toepassen.

Tegels eruit, groen erin

lokaal nieuws,
klimaatbeleid en een kaart
waar bewoners een foto van

Groene daken

Groene erfafscheiding

Regenton

REGEN BESTENDIG

MINDER HITTE

MEER NATUUR

BEKIJK ALLE ACTIES

WELKE GRONDSOORT
HEEFT JOUW TUIN?

POSTCODE

HUISNUMMER

hun tuin kunnen delen

Samen maken we onze stad beter

ZOEK

we ondersteunen bij implementatie
atelier GROENBLAUW lanceert

Poster
het klimaat
verandert,
nu uw huis
en tuin nog

Roll up banner

Maak uw huis en tuin klimaatbestendig!
De gratis app Huisje Boompje Beter helpt u
uw huis en tuin klimaatbestendig te maken.
Is dat dan nodig? Jawel! Want het klimaat
verandert. De gemiddelde temperatuur in
Nederland steeg de afgelopen eeuw met
1.7° C. Dat lijkt niet veel, maar in de steden
kan het vanwege de bebouwing wel 10° C
warmer worden dan tegelijkertijd op
het platteland. En wat te denken van de
neerslag? Die steeg met maar liefst
20 procent en valt steeds vaker in pieken!
Door de toenemende verstedelijking kan
het hemelwater steeds moeilijker worden
afgevoerd. Gelukkig kan iedereen met een
huis met eigen dak, balkon of tuin bijdragen
aan de oplossing!

Groen en comfortabel wonen
Huisje Boompje Beter laat zien hoe
klimaatbestendig uw huis nu is en hoe u
dit eenvoudig verbetert. Bijvoorbeeld door
stoeptegels uit de tuin te vervangen door
gras waardoor u overstroming voorkomt.
Of door isolerende begroeiing op een plat
dak te planten waarvan u zowel ’s winters
als ’s zomer profiteert. Doe mee!
Uw huis en eventuele tuin worden mooier en
functioneler, het is simpel en u kunt zien wat
de eco-score van uw woning is.

kijk voor meer informatie op huisjeboompjebeter.nl

Flyer

• Download de app
voor iOS of Android
• Ontvang praktische tips
waarmee u uw huis en tuin
klimaatbestendig maakt
• Ontdek uw eco-score

kant en klare twitter
en facebook berichten

open dag bij waterschap

met een communicatietoolkit, social media pakket
en gerichte campagnes

