4.
Maatregelen bij appartementencomplexen
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste oplossingen rond appartementencomplexen in de sociale
woningbouw. Door het te visualiseren laten we het effect van groen-blauwe oplossingen op de omgeving zien.

Oplossingen voor appartementencomplexen
Verschillende oplossingen zijn van toepassing in verschillende situaties. In dit hoofdstuk
worden suggesties voor oplossingen bij appartementencomplexen gerepresenteerd, aan de
hand van onderstaande voorbeeldomgeving. Zo laten we zien welke maatregelen geschikt
zouden kunnen zijn in welke situatie, en hoe dit er uit zou kunnen zien.
De maatregelen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:
• Maatregelen in de buitenruimte
• Maatregelen aan bestaande bebouwing
• Maatregelen voor nieuwbouw: bebouwing
• Maatregelen voor nieuwbouw: buitenruimte
Sommige maatregelen zullen vaker genoemd worden, omdat deze in verschillende situaties
van toepassing zijn. Meer uitleg over de maatregelen is te vinden op de Prettig Groen
Wonen website: https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/
environmental-research/show-wenr/prettig-groen-wonen.htm. Hier is ook meer informatie
te vinden over uitdagingen in de sociale woningbouw.

Maatregelen in de buitenruimte

Biodivers groen

Variatie in beplanting ziet er mooi uit
en kan verschillende soorten dieren en
insecten ondersteunen. Dit stimuleert de
biodiversiteit, waardoor de kans op plagen
en ongewenste soorten verkleind wordt
door natuurlijke vijanden.

Educatief en sociaal groen

Een moestuin is leerzaam en
kan de sociale contacten in de
buurt versterken.

Rustgevend en sociaal groen

Een groene omgeving werkt stressverlagend en
kan een positief effect hebben op de mentale én
fysieke gezondheid. Bewoners kunnen tot rust
komen in een groene omgeving en elkaar hier
ontmoeten. Alleen al het zicht op groen kan stress
verlagen.

Verkoelend groen

Zowel hoge als lage beplanting kan voor
verkoeling zorgen, voor buiten én binnen.
Beplanting houdt zelf geen warmte vast
en koelt door verdamping. Grote bomen
kunnen daarnaast ook schaduw geven.
Wanneer een boom schaduw werpt op een
woning, warmt het binnen minder op.

Maatregelen aan bestaande bebouwing
Regenpijp afkoppelen

Regenpijpen kunnen in plaats van naar het riool,
naar een regentuin of wadi leiden. Dit draagt bij
aan een beter watermanagement en verkoeling.
Het riool raakt bovendien minder snel overbelast
en het water dat in de bodem zakt, zorgt weer
voor minder problemen in droge periodes.

Groene daken

Groene daken kunnen voor verkoeling
zorgen, vooral voor de verdieping direct
daaronder. Daarnaast kan een groendak
een kleine waterbuffer zijn en gaat door
de bescherming van het groendak de
oorspronkelijke dakbedekking langer
mee. Let altijd op de maximale belasting
die het dak aankan.

Groene gevels

Groene gevels kunnen buiten voor verkoeling bieden
en isolerend werken voor de woning, zodat het ook
binnen koeler blijft in de zomer.
(Foto Robbert Snep)

Nestkasten

Een nestkast kan een veilige
nestgelegenheid bieden voor vogels of
vleermuizen. Deze zijn niet alleen leuk
om te zien, maar ook belangrijk voor
de biodiversiteit en het bestrijden van
bijvoorbeeld muggenplagen.

Maatregelen bij nieuwbouw: bebouwing
Groene daken

Bij nieuwbouw kan een stevigere dakconstructie
gebouwd worden, waarop ook zwaardere
varianten groendaken aangelegd kunnen worden.
Groendaken kunnen wat extra water bufferen en
verkoeling bieden in de ruimtes direct onder het
dak. Ook gaat dakbedekking door de bescherming
van een groendak langer mee.

Positionering van ramen

Door ramen slim te positioneren in een
woning, kan er voor gezorgd worden dat er
geen zon naar binnen valt op het heetst van
de dag. Dit helpt hoge temperaturen in de
woning te voorkomen.

Geïntegreerde nestvoorzieningen

Bij nieuwe woningen kan al bij de planning en de
bouw nagedacht worden over nestvoorzieningen.
Nestvoorzieningen kunnen zo geïntegreerd worden in
de gevels. Door vogels en vleermuizen te ondersteunen,
kunnen zij weer helpen bij het bestrijden van bijvoorbeeld
muggenplagen.

Groene gevels
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Voor nieuwe woningen kan er rekening
gehouden worden met ideale locaties
voor groene gevels, bijvoorbeeld aan
de zonkant. Zo kunnen groene gevels
beter geïntegreerd worden.
(Foto Robbert Snep)

Maatregelen bij nieuwbouw: buitenruimte

Afkoppelen van daken

In plaats van het regenwater standaard
naar het riool te leiden, kan een mooie
bovengrondse oplossing worden gerealiseerd.
Door het water te laten infiltreren in de grond,
in bijvoorbeeld een wadi of regentuin, raakt
het riool minder snel overbelast en wordt een
buffer onder de grond opgebouwd voor droge
periodes.

Waterdoorlatende bestrating

Waar het niet mogelijk is om verharding
volledig te verwijderen, kan soms gekozen
worden voor een tussenoplossing. Denk
hierbij aan halfverharding, zoals grind, of
grastegels, waarbij gras kan groeien in brede
voegen tussen de bestrating.

Waterberging onder bestrating

Wanneer wadi’s en regentuinen niet
mogelijk zijn, of niet voldoende water
op kunnen vangen, kan er ook gekozen
worden om water te bergen onder
bestrating. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan infiltratiekratten of een grindkoffer.
(Foto Joris Voeten)
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