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Klimaat adaptief Vogeldorp
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Kolk

Kolk en drain aanleggen die overstort op
gemengde riool. Dit kan in samenwerking
met Waternet en betreft een kleine
aansluiting. Tijdens een hevige bij stoomt het
water de kolk in. Hierbij is het belangrijk om de
put op de laagste plek te plaatsen zodat het
water direct naar de put toe stroomt. Een kolk
aanleggen kan zelf maar we raden aan om dit
in overleg te doen. Wil je hier meer van weten
dan kan je een kijkje nemen op
burorenw.nl/vogeldorp. Laat op de website een
bericht achter of neem contact op met de VvE.
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De plaatsing van regentonnen in de tuinen
van bewoners heeft collectief een grote impact
op de klimaatbestendigheid van Vogeldorp.
Naast het vertraagd afvoeren is het zo ook
mogelijk om het regenwater in droge periodes
in te zetten als sproeiwater. Niet elke bewoner
heeft een eigen regenpijp, het is echter
mogelijk om meerdere regentonnen op een
regenpijp aan te sluiten zodat toch iedereen
een regenton kan krijgen. Voorkeur vanuit
bewoners wordt uitgesproken voor ‘klassieke,
houten regentonnen’ die bij het aangezicht
van Vogeldorp passen.

Hoge vegetatie

Plaatsen van hogere vegetatie om
schaduwplekken te creëren. Dit houdt
inkomende straling al tegen voordat het bij de
straat of woningen komt. Hierbij moet wel het
aangezicht van de wijk behouden blijven.
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Vergroenen

Aanbrengen van planten. Dit heeft een
dubbele werking. Aan de ene kant zorgen de
planten voor verkoeling tijdens de warme
periode. Aan de andere kant zorgen de
planten voor een betere infiltratie van het
water tijdens een natte periode. Hierdoor is
het vergroenen van de wijk zowel in de droge
als natte periode een goede oplossing. Dit kan
vrij gemakkelijk zelf door het planten van
struiken, bloemen en kleine bomen.
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Half verharding

Minder verharding en meer groen zorgt ervoor
dat er ‘vertraagd wordt afgevoerd’ wanneer er
regen valt, waardoor het riool niet direct wordt
belast. Wortels van beplanting zorgen voor een
beter doorlaatbare bodem en de
aanwezigheid van (micro-)organismen zorgen
ervoor dat de bodem het water beter vast kan
houden gedurende het droge seizoen.

Regenton
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Zonwering buiten
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Zonwering aanbrengen. De splitsingsakte
geeft eisen waaraan zonneschermen moeten
voldoen. Voor de werking van de zonwering;
zie zonwering binnen.
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Zonwering binnen

Op warme dagen staat de zon vaak een hele
dag op de ramen. De kortgolvige straling gaat
door het raam heen en wordt in het huis
weerkaatst tot langgolvige straling. Dit zorgt
voor warmte die ontstaat in het huis. Wanneer
de kortgolvige zonnestralen niet het huis
binnen komen kunnen deze stralen ook niet
voor warmte zorgen in het huis. Een
zonwering die direct achter het raam
geplaatst wordt kan deze opwarming
voorkomen.
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Mol goten

Een molgoot is een gootconstructie. Het doel
is om water af te voeren naar bijvoorbeeld een
straatkolk. De molgoten kunnen eenvoudig op
eigen terrein worden geplaatst.

Buffersysteem

Het plaatsen van ondergrondse
buffersystemen. Deze mogen niet in contact
staan met de funderingsplaat. Dit is de meest
rigoureuze vorm van buffering. Tijdens een
regenbui vangt het buffersysteem overtollig
water snel op. Hierdoor is de kans op het
vormen van plassen klein. Een buffersysteem
komt overeen met een regenton.
Geïnteresseerd in een buffersysteem? Plaats
dan een bericht op burorenw.nl/vogeldorp.
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Tegels eruit, groen erin

Minder tegels in Vogeldorp heeft veel
voordelen. Als regenwater op beplante grond
valt in plaats van op tegels, gaat het direct de
grond in en hoeft het niet via het riool
afgevoerd te worden. Dit helpt wateroverlast te
beperken bij extreme regenbuien.

Ga voor meer informatie naar de website www.burorenw.nl/vogeldorp

