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We are the first generation to feel the sting of climate change, 

and we are the last generation that can do something about it‘ 
‘ 

Washington governor Jay Inslee

WAAROM



meteorologisch, meer wateroverlast en hevige buien



hittestress bij warme dagen en langdurige droogte



sommige groepen ondervinden meer last

verandering in het natuurlijk systeem, allergiën, plagen

economische schade

invloed op welbevinden, concentratievermogen, arbeidsproductiviteit



Naar verwachting woont in 
   

     

bron:w
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van de mensen in Nederland in de stad

2050

90%

sociaal



de nieuwe stadsmakers
van regulerende overheid naar doe-democratie



ruimtelijk

van sociale 
ontmoetingsplaats......

 ● straten zijn ontworpen als 

aantrekkelijke verblijfsruimte

 ● weinig verhard oppervlak: veel 

regenwaterinfiltratie

 ● geen kabels en leidingen

 ● bomen kunnen vrijuit groeien



tot versteende 
verkeersader......

 ● straten zijn voor 

verkeersafwikkeling en parkeren

 ● veel verhard oppervlak

 ● grote hoeveelheden kabels en 

leidingen boven en door elkaar

 ● beplanting/ groen krijgt weinig 

ruimte



WAT



REVOLUTIE?



REVOLUTIE?



Machtig netwerk van straten

1000 x 1 = radicale omwenteling



de oplossing ligt op straat



wat is de straaD?

straten      transformeren

ruimtelijk
identiteit

ontwerpen voor 
de plek

uitvoerbaar

opschaalbaar

meebewegen 
met wensen 
van nu

klimaatadaptief

mooi

sociale kwaliteit

rendabel

efficiënt beheer 
en onderhoud

toekomstbestendig

hoogwaardige 
materialen

afval = grondstof

cradle to cradle

adaptief aantrekkelijk duurzaam

S T R A A D

boven en ondergronds

van achtertuin tot achtertuin



de straaD bestaat uit slimme systemen

de stad als spons
waterberging en infiltratie

groen met meerwaarde
verkoeling, infiltratie, zuivering, voedselproductie

sociaal & flexibel
prettig leef- en verblijfklimaat

efficiënte stromen
koppeling tussen energie, afval en kabels & leidingen



stad als spons



afkoppelen, bergen en infiltreren regenwater



waterdoorlatende verharding en berging onder de weg



zichtbaar water vergroot bewustwording



groen met meerwaarde



bomen die fijnstof afvangen, verkoelen en biodiversiteit vergroten



van 30x30 tegel naar geveltuinen

adoptiestraat: van gemeentelijk groenbeheer naar zelfbeheer



van plantvak naar regentuin, van zwart bitume naar dakakker



sociaal en flexibel



ontmoetingsruimten



leefstraten in België en Nederland - operatie steenbreek Nederland

samen de straat vergroenen



delen



flex P plek



efficiënte stromen



naar lokaal opgewekte energie
 van bewegingsenergie tot oplaadpunt



afval ondergronds - kabelgoot - riothermie 



‘kloof tussen ambitie en uitvoering’

....en toen



HOE?





ZET DE STIP
OP DE HORIZON

‘geen druppel regenwater naar het riool in 2022’ 
‘van het gas af in 2050’

‘één boom per inwoner in de stad in 2025’
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ga het experiment aan

toon lef

niet alles van te voren tot in de details uitdenken

GEWOON DOEN
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Robert Fruinstraat in Rotterdam

• groene daken en energiedaken
• waterdoorlatende verharding
• waterkratjes onder de straat
• voorlichting voor watervriendelijke tuinen
• vergroening door geveltuinen
• onderzoek naar een kabelgoot



mensen veranderen vanuit pijn of passie

WIE NEEMT HET 
INITIATIEF?
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een straat vol belanghebbenden

wetenschappers leveranciers

aannemers 

specialisten

hulpinstanties

(landschaps) architecten

afvalverwerking

groenbeheer

wegbeheer

ggd

sociaal & cultuur

eigenaar leidingen - gas & electra

beheer afvalwater riolering

beheer regenwater riolering

gemeente:

waterschap

vastgoedontwikkelaars

vastgoedeigenaren

bewoners



de markt ziet een 
business case en 
wil innoveren

de overheid is 
verantwoordelijk 
en heeft ambitie

bewoners  willen 
een leefbare straat



is er een urgentie?



staat er groot onderhoud gepland?
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riolering, waterleiding

woonhuizenwoonhuizenwoonhuizenkantoren

0 jaar

straatverharding

speeltoestellen

tuinen

internetkabel

straatbom
en

gasleiding

verlichtingsm
ast

straatelem
enten

Mogelijkheid om zowel de onder-
grond als de bovengrond opnieuw in 
te richten.

Renoveer klimaatrobuust, zorg 
bijvoorbeeld voor een versterkte 
constructie zodat groene daken of 
waterberging op daken mogelijk is. 

Woningen ondergaan gemiddeld 
elke 30 jaar een renovatie, dit is 
hét moment om de gebouwen 
energiezuiniger te maken, 
publiek-private systemen te 
introduceren of smart city 
instrumenten te installeren. 

puntsgewijs meekoppelen

grootschalige meekoppelkans

Vervang een boom voor een 
klimaatbestendige soort, meer 
schaduw, betere afvang fijnstof etc.

5 107,5 20 3015 4025 60 70 80 90 100 jaar50



‘

‘

       elk versteend gebied is een urgentie
John Jacobs, projectleider watersensitive Rotterdam

= actie x 2

urgentie
+

onderhoud



Een initiatiefnemer die 
vastloopt in de bureaucratie 
wil iedereen voorkomen, maar 
hoe doe je dat? Zorg voor 
een groene golf binnen de 
overheid.
• door het opzetten 

van één loket voor 
bewonersinitiatieven,

• bemand met een team 
van  van enthousiaste 
ambtenaren die meerdere 
kunnen rollen vervullen

• door de inzet van 
gebiedsregisseurs met 
mandaat, zij zijn de oren 
en ogen in de wijk en 
kunnen direct handelen.

nieuwe rol voor de ambtenaar

hou het leuk

?€

beleid
kansen
effecten
...............
...............

beleid
kansen
effecten
...............
...............

luisteraar

signaleert

regelaar

zoeker

verbinder

initiator

betrokken

deskundige 
binnen de overheid

?

communiceert 
de doelen



werk met werk maken

JE KUNT MEER DOEN 
MET EEN MILJOEN
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zuiveren
 transporteren

buurtfeest

zoetwater
voorziening

publieke private samenwerking

Fonds 1818

aanplant grotere bomen in de 
straat

Jantje Beton Stichting Job 
Dura Fonds

hoger 
beheerniveau in 

de straat

Oranjefonds

aanschaf 
bijenhotel

aanleg groen 
dak

Voor je buurt

aanschaf 
zonnepanelen

schadepreventie

energie
maatregelen

energienet
waterleidingnet glasvezelnet

gezamenlijke schoonmaakdag

groenvoorziening eigen terrein

sportdag voor jongeren in de 
buurt

 ecologische 
waterkwaliteit

eigen bijdrage van bewoners 
in de straat

aanleg van een kabelgoot

ondersteuning van particuliere 
initiatieven

potje van 125 €/woning
vergroten van de leefbaarheid

afkoppelen regenpijpen

investering in waterberging ter 
voorkoming van schade

(gesubsidieerde) investering in 
een groen dak

waterleiding aanleggen aan de 
schaduwzijde

ondersteuning van kind- en 
speelvriendelijke openbare ruimte

energiebesparing en groene stroom 
in het vastgoed

plaatsen van regenton

eigen bijdrage van bewoners 
in de straat

aanleg van een kabelgoot

ondersteuning van initiatieven die 
de gebouwde omgeving duurzaam 

innoveren

potje van 125 €/woning
vergroten van de leefbaarheid

aanleg van grondpassages

aankoop door bewoner

versterken van de sociale cohesie 
en het vergroten van participatie

potje van 125 €/woning
vergroten van de leefbaarheid

aanleg van regentuinen

(gesubsidieerde) investering in een 
duurzame energie

crowdfunding voor je buurt, 
dorp of stad 

potje van 125 €/woning
vergroten van de leefbaarheidd

groene daken subsidieren

g
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wegen, straten 
en pleinen

 reinigingsdienst 
 toegankelijkheid voorzieningen 

(inclusie) 

hemel
waterafvoer

parkeer
voorzieningen

bloembakken

 preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding) 

 boomplantdagen 

verlichting,
sneeuwruimen, 

strooizout

verkeerslichten 
wegwijzers

 riolen en 
rioolgemalen 

 vuilophaal en 
afvoer 

openbaar groen, plantsoenen, 
parken

 speeltuinen, 
speelplaatsen, 

trapveldjes

beeldende 
kunsten 

 sociaal- 
cultureel werk 

bijenteelt

 sociale 
samenhang/
wijkopbouw 

feestverlichting

klein potje, maar kan gebruikt 
worden voor boomverlichting of 

hangende verlichting

stimuleren van sociale cohesie 
in de straat

opslag van grondstoffen voor 
bewoners

aanleg van regentuinen

organisatie van een straatfeest

plaatsen van kunstwerken in de 
openbare ruimte

bijenkasten op het dak voor 
bijenteelt

aanleg waterpasserende verharding

bord om te laten zien hoeveel 
fietsers de straat zijn gepasseerd 

en hoeveel energie door bewoners 
is bespaard

aanleg van riothermie in de straat

kinderen planten bomen aan in de 
openbare ruimte

leveren van bezems en vuiniszakken 
aan bewoners voor zelfbeheer

opzetten van  ‘huiskamer’ in de wijk

ten behoeve van verkeersregulering 
en opfleuring van de straat

speelgelegenheid in de straat

plaatsen voor bankjes voor ouderen

inrichting van (inpandige) 
parkeervoorzieningen voor fietsen

aanleg van wadi’s en goten

afkoppelen van de regenpijpen

85%

15%
Een klein deel 
is vrij besteedbaar

De gemeentelijke begroting 
bestaat uit meer dan 400 
verschillende posten. Voor 
een groot deel van het budget 
staat vast waaraan het besteed 
moet worden. Het geld zit vast 
in potjes.

ken je geld potjes



innoveren met aannemers

naar integraal aanbesteden

Meer waarde ontstaat als op-
drachten integraal op de markt 
worden gezet voor een langere 
termijn. Het helpt als aannemers 
eerder in het voorbereidingsfase 
meedoen en verantwoordelijk zijn 
voor het beheer en onderhoud. 
Hierdoor ontstaat ruimte voor 
innovatie en maatschappelijk 
ondernemen. De ervaring leert dat 
er naast een hogere kwaliteit ook 
lagere biedingen ontstaan. 

DBFMO 
buurtcontract

D design
B build
F finance
M maintain
O operate

ga een lange relatie aan!

gebiedsgericht 

aan de slag

van versnipperd uitvragen 

Vaak worden opdrachten ver-
snipperd en vooraf uitgekauwd 
in de markt gezet. De kennis en 
kunde van aannemers wordt niet 
gebruikt. Er is geen ruimte voor 
innovatie. In de huidige praktijk 
wordt geen optimale waarde voor 
een straat gecreëerd. 

geen ruimte voor innovatie

planten riool asfalt planten riool asfalt

lagere biedingen door 
integraal aanbesteden

15%
bron: Rebel



HET MAKEN VAN  
EEN NIEUWE NORMAAL

‘ ‘

       Als ik de mensen gevraagd had wat ze zouden 

willen hebben, hadden ze geantwoord; snellere paarden

Henry T. Ford
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stimuleren

verleiden



• bied kennis aan, communiceer je ambitie en je doelen
• verleid de mensen met inspirerende voorbeelden en   

activiteiten
• stimuleer de werknemers, klimaatstress test,          

aanpassen van het handboek, flexibele regelgeving
• geef werknemers ruimte om te experimenteren

hoe krijg je de mensen binnen je eigen organisatie mee?



klimaatgangsters



ZELF AAN DE SLAG
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.....van de ruimte in de 
stad is in eigendom van 
de gemeente

...... van de ruimte is in eigendom  
  van de ‘mensen’

40%  

60%



de straaD
de straat voor een beter leefklimaat; zelf aan de slag

Buro
Bergh

TUIN - EN LANDSCHAPSARCHITECTEN

boom planten = 10 airco’s
1 boom heeft een koelvermogen van 20-30 kW 

dat komt overeen met +/- 10 airco’s

tegels eruit, groen erin
operatie steenbreek: er zijn 
al meer dan 87.000 stenen 

verwijderd. Doe je mee? 

rij je minder dan 
10.000km per jaar?
dan is het voordeliger om een 
deelauto te gebruiken, ook om 
een kleinere auto te rijden en in 
de vakantie een grotere te huren

boomspiegel beplanten
denk aan geraniums of maagdenpalm, 
deze planten zijn fleurig en sterk

buurtfeest organiseren
de gemeente heeft hiervoor 
€250 beschikbaar

laad je telefoon op aan je raam
powerwindows zetten zonlicht om 
in energie, er loopt nu een pilot in 
Eindhoven

afval scheiden = geld verdienen
lever je gescheiden afval in via ‘afval loont’,  
bijvoorbeeld papier voor 4 cent per kilo en 

textiel voor 10 cent per kilo

dak-, vloer- en spouwmuur isoleren
levert tot 30% aan energiebesparing op

van schutting naar haag
ervaar de seizoenen 
door het planten van een 
gemengde haag

composthoop
compost uitspreiden zorgt voor een 
goede structuur van de ondergrond 
waardoor planten beter groeien en 
meer water infiltreert

flexibele zonwering
goede zonwering zorgt voor een 
temperatuurverschil van 5-7°C

regenwater opvangen in een ton
gebruik regenwater om de ramen te 
wassen, wist je dat je dan ook strepen 
voorkomt?

slimme meters
inzicht in je verbruik levert 5-10% 
besparing op je energieverbruik

100 appels
een rijk gevulde appelboom 
neemt 17.000 liter water op
 en zet dit om in 100 appels

waterschutting
1 meter waterschutting bergt 

350 liter water =
genoeg om het regenwater wat 

op je dak valt bij een gemiddelde 
bui op te vangen 

lokale energie opslaan
in Lombok Utrecht worden batterijen 
van auto’s gebruikt voor de opslag 
van energie

geveltuin
de klimhortensia doet het vaak goed, 
zelfs in de schaduw. De blauwe regen 
geeft prachtige bloemtrossen

schotten en zandzakken in huis
je krijgt korting op je verzekering als je 
zelf bent voorbereid op wateroverlast

gereedschap delen
consuminderen doe je door 
spullen te lenen bij je buren 
bijvoorbeeld gereedschap

grijswatersysteem 
gebruik je gootsteenwater 

om je toilet door te spoelen 
en bespaar tot 40% op je 

leidingwaterverbruik

warmte-koude
opslag

onafhankelijk 
van het ‘gas’

 je huis verwarmen 

warm water zonder gas
met een zonneboilersysteem 
kun je water verwarmen
je hebt hiervoor warmtebuizen 
en een nieuwe boiler nodig 

vogelvide, vleermuiskast en bijenhotel 
meer ‘leven’ zorgt voor een veerkrachtig 
ecosysteem in je tuin en in de stad

zonnepanelen verdien je in 7 jaar terug
het rendement van zonnepanelen is 
vergelijkbaar met een rente van 6% op je 
spaarrekening

de vierkantemetertuin
verklein de transportkilometers 

van je favoriete groenten en 
kruiden door ze zelf te verbouwen

een buurtpraatje voor het huis
een bankje nodigt uit tot contact, 
door meer leven op straat wordt de 
straat veiliger

lichte kozijnen =
minder onderhoud
onderhoud eens in de 7 
jaar i.p.v. eens in de 5 jaar 
door lage warmteopname 
en daarmee minder krimpen, 
zwellen en barstjes

klimplanten
groene gevels dempen het 
straatgeluid met 2,5 dB tot 3 dB

wassen op lagere 
temperatuur
op 40°C 0,6 - 0,7KWh =
5 uur televisie kijken
op 60°C 1,2 - 1,4KWh =
10 uur televisie kijken
op 90°C 2,4 - 2,8KWh =
20 uur televisie kijken

korter douchen
gemiddeld huishouden kan drie jaar lang 

koken op het gas dat ze jaarlijks besparen 
door maximaal 5 minuten te douchen

stop ‘sluipverbruik’ door domotica
nooit meer onnodig het licht laten branden of de 
verwarming aan laten door slimme schakelaars

houd de lucht schoon met een 
elektrische auto
1-3 jaar langer leven door 
schonere lucht in de stad

droger eruit, was aan de lijn
bespaar 100 euro per jaar door je 
oude droger niet meer te gebruiken

aanleggen groen dak voor verkoeling
in de zomer loopt de temperatuur op een 
bitumineus zwart dak op tot 85°C, terwijl de 
temperatuur van een groen dak oploopt tot 
maximaal 35°C

ga fietsen!
verbruik: 300 kcal per uur 
= 1 hamburger

schoonmaakdag
vraag via ‘nederland 
schoon’ een 
zwerfafvalvergoeding  
aan

slimme investeringen terugverdientijd comfort energieverbruik

instellen stookgrens
bespaart tot 5% op verwarmingskosten

waterbesparende douchekop
minder warm water, minder energie

kieren en naden dichten
voorkom warmteverlies

bewegingssensoren
bespaar tot 90% op verlichtingskosten

vervang CV ketel (ouder 15jaar)
HR ketel bespaart tot 15% op gasverbruik

warmte terugwinning douchewater

muur-, vloer- en dakisolatie
bespaart tot 30% aan energiekosten

warmte- en koudeopslag in bodem
gasloos verwarmen

vervangen enkel glas door HR++ glas

zonnepanelen

leidingisolatie
voorkom warmteverlies

radiatorfolie
om warmte binnen te houden

<1 jr

<1 jr

<1 jr

8 jr

8 jr

7 jr

6 jr

5 jr

5 jr

4 jr

2 jr

1 jr

1 jr

 9 jr vervangen A+ voor A+++ koelkast

* bron: terugverdientijden komen van klimaatplein.nl

aanleg groen dak

plaatsen zonneboilersysteem10 jr

voor voor
na na

Vanuit straaDkrant 1

meer weten?

www.destraad.nl of  www.bosch-slabbers.nl

stad als spons
waterberging en infiltratie

groen met meerwaarde
verkoeling, infiltratie, zuivering, voedselproductie 

sociaal & flexibel
prettig leef- en verblijfklimaat

efficiënte stromen
koppeling tussen energie, afval, kabels & leidingen



boom planten, onttegelen van de tuinen, isoleren met groen



afkoppelen en bergen van regenwater



smart home en ook zuinig an!
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innovatoren (2,5%) pioniers (13,5%) voorlopers (34%) achterlopers (34%) achterblijvers (16%)

tijd

kloof

mensen willen 
gemak en 
oplossingen

mensen gaan 
voor technologie 
en kwaliteit

hoe krijg je de ‘massa’ mee?



om kant-en-klare oplossingen te ontwikkelen

zet ondernemers in



woonabonnement



regentuin bij  Intratuin



geboortebos Tilburg



bedankt!www.destraad.nl
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ondersteund door onze straadpartners:

initiatief van: in samenwerking met: 


