
Groen
Groendak
Een dak met planten zorgt voor betere isolatie, meer biodiversiteit en meer 
waterberging. Planten beschermen bovendien uw dakbedekking Ook 
mogelijk voor bestaande daken én schuine daken. Combineert geweldig 
met zonnepanelen.

Groengevel
Planten aan en tegen uw gevel vormen een krachtig groen statement en 
verfraaien het gevelaanzicht. Uw gevel komt tot leven. Passend in veel 
verschillende sferen. 

Ontstenen 
Tegels eruit en groen erin. Waar je niet (vaak) loopt, zijn geen tegels nodig. 
Zo simpel kan het zijn. 

Vergroenen
Hoe meer en hoe groter de planten en bomen, hoe meer water er wordt 
gedronken! Voor de vegetarische veelvraat.

Hergebruik 
Tuin 
Waarom voor water betalen als het gratis uit de lucht komt vallen? 
Opvangen en gieten maar! Het is nog beter voor de planten ook. 

Schoonmaak
Ramen worden streeploos schoon, want in regenwater zit geen kalk!  
Denk ook eens aan het terras en het buitenmeubilair.  

Toiletspoeling  
Het vergt wat aanpassing, maar dan spoelt u nooit meer schoon kraanwater 
door de wc. Want dat is eigenlijk best raar én zonde van het schone water.

De Bodem in 
Halfverharding
Als ontstenen u te ver gaat. Beschikbaar in veel verschillende typen; van 
grind tot grasbetontegels en versterkte graszoden. Meer uitstraling, 
variatie en sfeer!  
 
Grindkoffer
Knisperende opslagplaats voor water tussen de steentjes. Passend in veel 
verschillende sferen. Eenvoudig toepasbaar in ieder ontwerp. 

Infiltratiekrat 
Toch verharding? Help dan het regenwater de bodem in met een
ruimtebesparende, ondergrondse oplossing. 

Wadi 
Een opslagplaats die alleen bij nat weer vol loopt. Oorsprong in het 
Midden Oosten. 

Sloot & Vijver 
Laat uw gasten en de planten en dieren genieten van water en verrijk de 
uitstraling van uw perceel. Werkt verkoelend! 

Schoon 
Verbruik minimaliseren 
Voorkom verspilling met waterbesparende toiletten en kranen.
 Vaak merken uw gasten er niets van. Wat kan er in uw bedrijf? 

Geen regenwater op het riool 
Schoon hemelwater en vuil afvalwater niet mengen maar apart verwerken. 
Eigenlijk best logisch toch? 

Helofytenfilter 
Een rietveld voor waterzuivering. Voor als je écht ambitieus bent én de 
ruimte hebt. 
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Er is altijd wel
een Klimaatregel
naar uw smaak!

Er zijn eindeloos veel verschillende manieren om uw bedrijf en 
buitenruimte aan te passen aan de verwachte klimaatverandering. 

Omvang, gebruik, sfeer, doelgroep, kosten… 
Aan alle situaties kan het recept aangepast worden. Er is altijd wel een 
klimaatregel die precies aansluit bij de behoeften van uw locatie.
In dit menu vindt u een selectie van mogelijke klimaatregelen.

Dit menu wordt u aangeboden door de Brabantse Waterschappen. 
Wilt u meer informatie of overleg? Bel ons dan op:

0411 618 618
www.dommel.nl

076 564 1000
www.brabantsedelta.nl

088 178 8000
www.aaenmaas.nl
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