2.1. Schalen, opgaven en maatregelen
Groenblauwe maatregelen grijpen aan op verschillende schaalniveaus:
wijk, straat, complex, individuele woning. Dit handvat geeft een overzicht.

Schalen, opgaven en maatregelen
Er zijn heel veel mogelijkheden voor het vergroenen van een stad. De maatregelen
kunnen aan verschillende opgaven tegelijkertijd bijdragen. De maatregelen spelen zich op
verschillende schaalniveaus af, van het gebouw zelf via het kavel naar de straat en naar
de hele wijk. Daarvoor staan verschillende partijen aan de lat: de woningcorporatie, de
gemeente, het waterschap en soms de bewoners.
In bijgaand overzicht staan alle relevante doelen voor klimaatadaptatie, gezondheid en
biodiversiteit met de bijbehorende maatregelen, verdeeld over de schaalniveaus. Daarbij
zijn maatregelen in vetgedrukt oranje aangegeven wanneer de woningcorporatie daar de
leiding in zou moeten nemen.

Groenblauwe maatregelen kunnen ingezet worden
op verschillende schaalniveaus: wijk, straat, tuin/
kavel of gebouw
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Klimaatadaptatie

Gebouw

Koele woning

Bovenste verdieping: isolatie dak en/of Grote bomen tussen zon en woning,
groenblauwe daken
vooral oost- en westzijde gebouw
Zonwering ramen (luiken, luifels, folie)
Groengevels op zuid/oost/west

Koele plek rond
woning (zitten,
spelen)

Kavel/tuin

Coolspot in binnentuin (schaduwplek
onder grote bomen / pergola)
Speelwater voor kinderen
Groen in plaats van verstening

Straat

Wijk

Grote bomen tussen zon en woning,
vooral oost- en westzijde gebouw

Grote bomen

Koele plek wijkniveau
(rondje wijk, spelen)

Coolspot (minimaal 200m2 = 4 grote
bomen)
Speelwater

Koel gezond vervoer
(woon-werk / school)

Bomen langs fiets- en wandelroute

Bomen langs fiets- en wandelroute

Waterbergend groen en
waterbergende verharding
Indien mogelijk infiltratiegroen (rain
garden / wadi)

Waterbergend groen en
waterbergende verharding

Waterbergend groen en
waterbergende verharding

Voorkomen
wateroverlast straat
en wijk

Waterbergend groen en
waterbergende verharding

Waterbergend groen en
waterbergende verharding

Voorkomen droogte
(fundering gebouw)

Aanvulling grondwater door infiltratie

Voorkomen
wateroverlast
vastgoed

Voorkomen
stormschade en
droogteschade aan
groen

Groenblauw dak met flinke
waterberging

Indien mogelijk infiltratiegroen (rain
garden / wadi)
Waterbergend groen en
waterbergende verharding
Indien mogelijk infiltratiegroen (rain
garden / wadi)

Indien mogelijk infiltratiegroen (rain
garden / wadi)
Aanvulling grondwater door infiltratie

Aanvulling grondwater door infiltratie
Peilbeheer waterschap (laag
Nederland)

Goede kwaliteit groeiplaats dak/
gevelgroen

Goede kwaliteit groeiplaats groen in
tuin

Goede kwaliteit groeiplaats groen in
plantsoen

Goede kwaliteit groeiplaats groen in
park en plantsoen
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Gezondheid en welzijn

Gebouw

Kavel/tuin

Straat

Wijk

Rustgevend uitzicht
(tegengaan stress thuis)

Groengevel tegenoverliggend pand

Groene tuin, bomen

Bomen, struiken

Tegenoverliggend plantsoen

Rustgevende verblijfsplek

Toegankelijk groendak

Groene, rustige tuin met
zitgelegenheid

Rustgevende route (rondje
om)

Groene voortuinen, geveltuinen

Groen, rustig plantsoen of plein met
zitgelegenheid
Rustige wandelroute door straten
met veel beplanting

Rustige wandelroute door wijk met
veel beplanting

Actief transport - wandelen
(woon-werk / school)

Aantrekkelijke groene route

Aantrekkelijke groene route

Actief transport - fietsen
(woon-werk / school)

Aantrekkelijke groene route

Aantrekkelijke groene route

Ontmoetingsplekken (sociale Toegankelijke daktuin
cohesie)

Moestuin en /of speeltuin in
gemeenschappelijke binnentuin

Ontmoeten onderweg
(route)

Stadslandbouw
Natuurlijke speeltuin
Aantrekkelijke groene route

Aantrekkelijke groene route

Kavel/tuin

Straat

Wijk

Behoud gebouw bewonende Nestvoorzieningen in de gevel
soorten (huismus,
gierzwaluw, dwergvleermuis)

Bloemrijkgrasland (voedsel)
Vijver (drinkwater)

Insecten ondersteunende
straatbomen, ecologische bermen,
borders en geveltuinen

Perken, plantsoenen en wijkparken
met ecologische inrichting en beheer

Behoud overige stadsvogels

Groengevel (klimop en wilde
wingerd)

Dichte struiken en bomen
(schuilgelegenheid)
Vijver (drinkwater)

Insecten ondersteunende
Perken, plantsoenen en wijkparken
straatbomen, ecologische bermen,
met ecologische inrichting en beheer
borders en geveltuinen
Zaadvormde en besdragende planten

Behoud bestuivende
insecten (vlinders,
zweefvliegen en bijen)

Natuurdak
Groengevel (klimop en wilde
wingerd)

Nectarplanten (bloeiende bomen en Insecten ondersteunende
struiken, vaste planten, bloemrijk
straatbomen, ecologische bermen,
grasland)
borders en geveltuinen

Perken, plantsoenen en wijkparken
met ecologische inrichting en beheer

Natuurbeleving

Nectarplanten op balkons

Rustplekken en
Insecten ondersteunende
wandelmogelijkheden door inheems straatbomen, ecologische bermen,
groen
borders en geveltuinen

Perken, plantsoenen en wijkparken
met ecologische inrichting en beheer

Biodiversiteit

Gebouw

Colofon
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