
SAMEN BEWUST KLIMAAT MAKEN

Klimaatonderlegger 

 JANSEN 
 GEBIEDSINNOVATIE  
 



Inhoud
1. Doel 

2. Aanpak
3. Resultaat 



Het vinden van een aantrekkelijke, collec  eve en laag- 
drempelige taal om de complexiteit van lokaal klimaat beter te 

doorgronden en bewust te worden van de eff ecten en de 
mogelijk te nemen maatregelen per klimatologisch deelgebied 

en / of eenheid.



Aanpak

De lagenbenadering vanuit klimaat 
aangevlogen
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Beschut achter bos en heuvel

Windfuik

Vrije windzone

Vrije windzone

Draaiwind

Thermiek zone

klimaateff ecten breder aangevlogen



Water en reliëf



Bodem



Eff ect bodem en water



Groen



Klimaatonderlegger Klimaateenheden
Eigenschappen:
• Lemige na  e zandgrond.
• Omsloten ruimte door brede groene houtwal.
• RWZI, constante watertemperatuur van ca. 11 celcius.
• Geurcontouren, hoge luchtvoch  gheid.

Aandachtspunten:
• Afzet rioolslib.
• Geur.

Kansen:
• Procesdi  eren  a  e door toevoegingen organisch materiaal.
• Energiewinning.
• Grondsto  enwinning.

Eigenschappen:
• Hoge snel uitdrogende arme zandgrond.
• Beschu  e zone in klimaat temperende luwte van het bos.
• Fijnmazig groene woonstraat met straatbomen en denneboomrijke plantsoenen.
• Voldoende temperatuur regulerend vermogen.
Aandachtspunten:
• Humus arme snel uitdrogende bodem.
• Vitaliteit van het bladhoudende groen (processierups, vervroegd verherfsten).
• Verstening in rela  e tot afvoer hemelwater.
• Het minder boomrijke middengedeelte hee   een verhoogd risico op hi  estress.
Kansen:
• Bodemvruchtbaarheid verbeteren.
• HWA a  oppelen en binnen de wijk in  itreren.

Eigenschappen:
• Humeuze vruchtbare lemige zandgrond. 
• Lager, voch  ger gebied.
• Goed temperatuur regulerend vermogen.
• Boomrijke woonstraten, robuuste groene kamerstructuur.
Aandachtspunten:
• Toenemend risico op wateroverlast. 
• Schaduwval op daken (zonnepanelen).
Kansen:
• Opvang en in  ltra  e binnen de grotere groene ruimten en aangrenzende groene 

zoom.
• Benu  en van grotere groenstructuren als grondsto  en en energiebron.
• Koppeling tussen func  es buitengebied (energie, grondsto  en, her-gebruik.
• Vrije uitloop buitengebied.

Eigenschappen:
• Lemig zandig arme bodem. 
• Groene allé. wel beperkt tot pleinen en een enkele uitvalsweg.
• Grote ‘stenige’ maaiveld en dak oppervlakten.
• Streke temperatuurschommelingen.
Aandachtspunten:
• Toenemende mate van hi  e en koudestress.
• Terugloop van bodemvruchtbaarheid.
• Grote versteende en slecht doorlatende oppervlakten.
• Toenemende mate van wateroverlast (droogte en afvoerproblemen).
• Afnemende vitaliteit van groen (bodemvruchtbaarheid gerelateerd).
Kansen:
• Ontstenen van maaiveld en dakoppervlakten.
• Compensta  e hi  estress door warmte en zonlicht winning.
• E   ciency bij grotere dakoppervlakten.
• Vergroten sociale cohesie centrum zone door inspelen op publiek ‘klimaat’ maken. 

Zowel binnen als buiten. 
Eigenschappen:
• Humeuze zwaklemige redelijk doorlatende zandgrond.
• Robuuste groenblauwe structuur voor opvang, in  ltra  e en belee  aar water. 
• Groene kamerstructuur die rich  ng het buitengebied in maaswijdte en robuust-

heid toeneemt. 
• Groene luwte met een voldoende temperatuur regulerend vermogen.
Aandachtpunten:
• Toenemende verstening rich  ng het centrum en daaraan gekoppelde klimaatprob-

lemen als hi  estress.
Kansen:
• Meervoudige (Her) gebruik van water.
• Bronherstel.
• Groen blauwe structuur als sociaal - maatschappelijke verbinder.
• Muli  unc  oneel kringloop gebruik van omloop- en buurt groen. 

Eigenschappen:
• Lemige ma  g doorlatende zandgrond.
• Robuuste groene zoom.
• Extreem versteend gebied, grote industriehallen en dakoppervlakten.
• Ontbreken van klimaat bu  erend vermogen.
• Ma  g publieke kwaliteit en sociale cohesie.
Aandachts punten:
• Hi  e en koude stress, wateroverlast.
• Luchtkwaliteit (uitloging bitumeuze en andere olie gebasseerde materialen).
• Weinig groene uitloopmogelijkheden.
Kansen:
• Dakoppervlakten inze  en voor winning van hemelwater, warmte en zonlicht.
• Ontwikkeling van tweede maaiveld als groene uitloop (dak).
• Waterbu  erend vermogen van groene zoom vergroten.

Eigenschappen:
• Droge, goed doorlatende hoge arme zandgrond.
• Kruidenrijk Veldbio  oop.
• Grote versteende oppervlakten temidden van robuuste groenstructuur.
• Ontoegankelijke aan publiek on  rokken zone. 
• Militair vliegverkeer en maintanance.
Aandachtpunten:
• Geluid en luchtkwaliteit. 
• Ontoegankelijkhied.
Kansen:
• Versterken biodiversiteit (referen  e voormalig vliegveld Soeterberg)
• Grote dakoppervlakten inze  en voor winning van water, zon en warmte.

Eigenschappen:
• Lemig voch  ge rela  ef arme zandgrond.
• Open ra  oneel verkaveld agrarisch gebied.
• Grote agrarische bedrijven.
Aandachtspunten:
• Luchtkwaliteit.
• Zuurstofstress bij s  jgende bodem en opprevlakte watertemperatuur.
• Verschraling biodiversiteit bij intensiever grondgebruik.
• Toenemende wateroverlast en droogte bij extremere weersom-
       standigheden. 
Kansen:
• Ontwikkelen van robuuste Groen-blauwe structuur.
• Koppelkansen tussen Agro en bebouwde kom benu  en  (energie, 
       grondsto  en, producten, sociale cohesie). 
• Ruimtelijk economisch verduurzamen agrarische bedrijven en keten-
       di  eren  a  e 

Eigenschappen:
• Lemig redelijk doorlatende, arme zandgrond. 
• Buurtschp Hulten als omslagpunt van natuurlijk bovenstrooms naar 

ra  oneel en gestuurd benedenstroomse waterstructuur.
• Groen lint met groene dwarsstructuren met open rela  e buitengebied
• Klimaat robuust gebied.
Aandachtspunten:
• Ruimtelijke rela  e buitengebied behouden bij verstedelijking, niet 
       afsluiten.
• Luchtkwaliteit en geluidsoverlast provinciale weg.
Kansen:
• Benu  en Theo (thermische energie uit oppervlakte water) ivm korte    
       afstand vraag en aanbod.
• Landelijk, gezond, biodivers en klimaat adap  ef woongebied ontwikke 
       len.

Eigenschappen:
• Reliefrijke arme zandgrond. 
• Diepe zandwinplas grenzend aan woonwijk en snelweg A58.
• Warm op de zon georienteerde zuidtalud A58. 
• Straten woonwijk georienteerd op plas met klimatologische voordelen 

(luchtcircula  e).
• Robuuste en gevarieerd microkliaat, groenstructuur en biodiversiteit.
Aandachtspunten:
• Luchtkwaliteit, geluidsoverlast.
• Aanvliegroute.
Kansen:
• Plas inze  en als klimaatregulator voor de omgeving.
• Benu  en guns  ge orienta  e op de zon (talud A58). 
• Bundelen van opgaven (geluid en winning zonlicht, warmte en water 

van Wijkevoort).

Eigenschappen:
• Hoge droge arme zandgrond.
• Dicht bebouwde stenige linten met klimaatregulerend 
       dorpsgroeneilanden.
• Groene kamers bestaande uit jongwassen (ca. 20  jaar)boomstructuren 

en rela  ef veel onverhard openbaar groen.  
• Ma  g klimaat 
Aandachtspunten:
• Hi  e- koude en droogtestress.
• Windtunnel e  ect tussen bebouwde linten.
• Bodemverarming met gevolgend voor vitaliteit van groen.
• Geluid en luchtkwaliteit tussen de linten (onvoldoende luchtverversing).
Kansen:
• Vasthouden van hemelwater.

Eigenschappen:
• Brongebied lemig zand.
• Overwegend droogstaande sloten en grepels.
• Open en lichtglooiend landschap.
Aandachtspunten:
• Toenemende verdroging.
• Afname biodiversiteit als gevolg van verdroging.

Kansen:
• Ruimte voor opvangen en in  ltreren van hemelwater.  
• Wateropgave van bebouwde kernen opvangen.

Eigenschappen:
• Lemig rela  ef vruchtbare zandgrond.
• Goede vochthuishouding.
• Fijnmazig netwerk van groen, erven en buurtschappen.
Aandachtspunten:
• Toenemende verdroging.
• Geluid van luchtverkeer.
Kansen:
• Gezond groen en landelijk woongebied.
• Versterken van ecologisch netwerk.

Eigenschappen:
• Lemige vruchtbare humeuze zandgrond.
• Extensief agrarisch gebied. 
• Natuurlijke waterlopen.
• Open beekdal landschap.
Aandachtspunten:
• Afname organische stof.
• Op natuurlijke wijze reguleren van toenemende weersextremen.
Kansen:
• Natuurinclusief boeren. 
• Natuurlijk en slim gestuurd waterbeheer.
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Rioolwaterzuiveringsinstalla  e 
Wolfsweide

Omgeving Zwembad Tropical en 
basisschool de Vijf Eiken

Omgeving Laagstraat

Omgeving winkelcentrum - Stadhuis

Vliegende Vennen en omgeving

Bedrijventerrein aan de Europalaan

Vliegbasis Gilze en Rijen

Omgeving Molenschot zuid - Gilze

Molenschot en omgeving

Dorpsrand Gilze 

Gilze centrum 

A58 - sportpark Verhoven

Buurtschap Hulten

Buitengebied Rijen-oost

Water snel weg 

Maximalisatie van het  groen blauwe klimaatcasco 

Gevels onderdeel van het klimaatcasco 

Gevels onderdeel van het klimaatcasco 

Infiltratie op hogere delen ten behoeve van 
droogte bestrijding en voeden brongebieden 

Omgeving Gilze 

Wijkevoort

Gilze





Thema´s

Robuuste beekdalen

Hi  estressLuchtkwaliteit

Bronherstel Bodemvruchtbaarheid





Meer weten ?
Neem contact met Thomas Jansen 

info@gebiedsinnova  e .nl
06 150644 35

En bezoek werkplaats de Gruyter
Veemarktkade 8

5222 AE ‘s-Hertogenbosch
www.werkplaatsdegruyter.nl
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