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Voor u ligt de CoOLbox, een boekje vol inspiratie hoe we met elkaar onze wijken beter kunnen inrichten op de 
klimaatverandering en de biodiversiteit kunnen verbeteren. Wij, dat zijn de gemeente Breda, woningcorporaties 
Alwel, Laurentius en WonenBreburg en de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda. 

Sinds het voorjaar van 2020 werken we in de Initiatiefgroep Klimaatadaptatie en Biodiversiteit nauw samen. Niet 
alleen praten, maar ook meteen aan de slag met concrete projecten. Gekoppeld aan renovatieprojecten, nieuw-
bouw, aan meerjarenonderhoudsplannen, dagelijks beheer, soms met hittestress in woningen als aanleiding vanuit 
de woningcorporaties. De start van de gezamenlijke aanpak kan ook vanuit de gemeente Breda komen, zoals bij 
wateroverlast, of bij de aanpak van de riolering. Maar ook vanuit een bewonersinitiatief. Altijd wordt samengewerkt 
met de huurders. Het vergroenen van straten en binnentuinen kan worden gekoppeld aan sociale programma’s in 
kwetsbare wijken of aan het tegengaan van eenzaamheid.

We zijn trots op dit boekje. De titel CoOLbox staat voor Coöperatief Opereren voor de Leefomgeving. Het laat zien 
wat we tot nu toe hebben bereikt en hoe we het samen gebiedsgericht aanpakken.  
Daar met elkaar over nadenken en het ook toepassen, levert heel veel op: de buurt, de wijk, de stad worden 
groener, beter bestand tegen heftige regenbuien en langdurende warme periodes. En worden fijner en gezonder 
voor de bewoners.   

Hopelijk planten we met dit boekje een ‘zaadbommetje’. Bij onze collega’s en huurders, maar ook bij andere 
gemeenten en corporaties. Want op deze manier de handen ineenslaan en gewoon aan de gang gaan, werkt.
We wensen de lezer veel inspiratie en vooral daadkracht. Er is veel te doen. Samen. In Breda is een goede start 
gemaakt.

Jessie Bekkers- directeur- bestuurder Laurentius mede namens de corporaties Alwel en WonenBreburg
Wim Leerves- voorzitter van de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda (Bewonersplatform WonenBreburg Breda, 
Centrale Huurdersvereniging Alwel Breda en Huurderskoepel Laurentius).
Tim van het Hof- wethouder Breda voor Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed, Klimaat en Regionale Samenwerking 
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Sterftecijfer	en	effecten	van	hittestress	in	2020
bron CBS

uit: Groenkompas



WAAROM 
Weerrecord op weerrecord wordt verbroken. Hittegolven en 
langdurend droge periodes maar ook tropische buien zijn geen 
uitzondering meer. Duidelijk is dat deze extreme weersomstan-
digheden steeds vaker zullen voorkomen. Onze woningen en 
buurten zijn er niet op ingericht. De consequenties uiten zich in 
situaties met wateroverlast, droogte en hittestress. 

Het grootste deel van het rioleringssysteem kan maar een be-
perkte hoeveelheid regen aan (20mm) terwijl we moeten toewer-
ken naar omgaan met buien van 60 mm, waarbij we ook rekening 
moeten houden met uitschieters. Dat betekent kans op “ontplof-
fende” riolen, wateroverlast, schade en heel veel meldingen. 
Bij hoge temperaturen absorberen gebouwen en verharde 
oppervlaktes overdag de warmte, waardoor het in de nacht 
nauwelijks afkoelt. De woningen zijn niet gebouwd op de hogere 
temperaturen. Voor de bewoners ontstaat hittestress, met kans 
op gezondheidsproblemen. Vaak worden bij problemen in de 
woningen airconditionings geplaatst. Een ongewenste ontwikke-
ling, gezien de extra kosten, het energieverbruik en het produce-
ren van nog meer warmte.

Klimaatadaptatie is het zoveel mogelijk voorkomen van schade 
en overlast door wateroverlast, hittestress en droogte. Dit kan tij-
dens bouw- en renovatieactiviteiten maar ook door opname in de 
meerjarenonderhoudsplannen en in het dagelijks beheer. Het an-
ders omgaan met regenwater en de inzet voor meer, gevarieerd 
groen en minder verharding vormen de basis voor de aanpak. 

Het goede nieuws is dat klimaatadaptatie en het verbeteren van 
de biodiversiteit tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Door meer 
groen wordt een omgeving koeler en beter in staat om regen-
water te infiltreren in de bodem. Hoe diverser de beplanting hoe 
beter de bodem als spons werkt.

Gezien de schrikbarende achteruitgang van het aantal plant- en 
diersoorten wereldwijd maar ook in Breda is de inzet voor biodi-
versiteit hard nodig. Meer groen biedt kansen voor plant en dier.  
Groen heeft ook effect op de gezondheid: meer groen biedt 
meer kansen voor ontmoeting, bewegen en het tegengaan van 
overgewicht. Groen leidt tot ontspanning en herstel van stress. 
Een natuurlijke omgeving waarin kan worden geravot heeft 
positieve effecten op het immuumsysteem.De inzet voor kli-
maatadaptatie en biodiversiteit draagt bij aan de gemeentelijke 
ambitie Breda Stad in een Park. En creëert kansen om te werken 
aan meer tevredenheid bij de bewoners.

Het belang voor de corporaties en de huurders is meervoudig. 
Het gaat over wooncomfort, de gezondheid en het voorkomen 
van overlast. Maar ook over het voorkomen van schade aan het 
vastgoed, stijging van de exploitatiekosten en consequenties 
voor de huurprijs. Klimaatadaptatie is in vergelijking met de ener-
gietransitie technisch niet ingewikkeld en niet duur. Het is wel 
een andere manier van (samen)werken. 

Voor deze opgaven zijn alle eigenaren, huurders en beheerders 
nodig. Voor de gemeente zijn de corporaties, die 30% van het 
woningbezit hebben, die een directe link naar de huurders heb-
ben en een duidelijke uitvoeringsagenda, geweldige partners.  
Voor de corporaties biedt de samenwerking bv de kans om ook 
in de openbare ruimte te werken aan koelere woningen door 
meer groen. En om anders om te kunnen gaan met regenwater, 
door bijvoorbeeld de hemelwaterafvoeren af te kunnen koppe-
len. Bijkomend voordeel is dat kansen ontstaan in contact te ko-
men met de huurders, over een aantrekkelijk onderwerp en om te 
werken aan meer betrokkenheid en sociale cohesie in de wijken.
De huurders zijn belangrijk als meebeslissers en -denkers, en als 
(tuin)beheerders.
Voor de kwaliteit van wonen, voor nu en straks.
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Urgentie inzet voor klimaatadaptatie 
en biodiversiteit



Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021
Sámen naar een duurzaam gezonde en veilige leefomgeving in Brabant



Het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen werken 
hard aan klimaatadaptatie. Zo is het Deltaplan Klimaatadaptatie 
verschenen en is het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie gesloten. 
In 2050 moet Nederland klimaatadaptief en waterrobuust zijn. 
De gemeente heeft een Stedelijk Waterplan en onlangs is het 
Groenkompas verschenen. In Breda is op steeds meer plekken 
de aanpak te zien, bijvoorbeeld op de Oude Vest, waar een 
voorheen 100% asfaltplek is omgevormd tot een aantrekkelijke, 
groene verblijfsplek.
In de Alliantieafspraken (2019-2023) werd in het hoofdstuk Duur-
zaamheid de inzet voor klimaatadaptatie en biodiversiteit opge-
nomen. Zie de tekst hiernaast.

Door Alwel, Laurentius en WonenBreburg, de gemeente 
Breda en de Gezamenlijke Huurderskoepel is in 2020 de Initiatief-
groep Klimaatadaptatie en Biodiversiteit (IKAB) opgericht. 
Samen is een programma ontwikkeld wat is ondergebracht in het 
uitvoeringsprogramma van de Alliantieafspraken. 
Het programma heeft vier onderdelen: kwartiermaken bij de 
deelnemers (kennis maken en kennis delen), de concrete aanpak 
van projecten (learning by doing), het samenwerken aan commu-
nicatie en betrokkenheid van bewoners. En de ontwikkeling van 
deze CoOLbox. Zo wordt invulling gegeven aan het bouwen van 
partnerschappen en aan het concreet gebiedsgericht 
samenwerken. Inmiddels is ook de IKAB Academie opgericht, 
met webinars gericht op specifieke onderwerpen. Uitgangspunt 
was dat met drie startprojecten zou worden begonnen, maar drie 
zijn er inmiddels tien, met elk een eigen schaal, opgave en inzet.
Zowel nieuwbouw, renovatie, meerjarenonderhoudsplannen als 
dagelijks beheer komen daarbij aan bod.

uit: Alliantieafspraken 2019-2023:     

4 Duurzaamheid
4.3 Klimaatadaptatie en biodiversiteit 
4.3.1 De corporaties en gemeente zorgen bij nieuwbouw en herontwik-
keling dat het bebouwd gebied ruimtelijk adaptief wordt ingericht. Dit 
wordt gedaan door minder verharding, meer groen (bomen, beplanting, 
gras) en meer zichtbaar water in de buitenruimte (privaat en openbaar). 
De corporaties nemen gezamenlijk met de gemeente de verantwoorde-
lijkheid dat er klimaatbestendige wijken en buurten worden gecreëerd 
zodat de risico’s op wateroverlast, droogte en hitte worden verminderd. 
Projectgewijs wordt dit uitgewerkt in op te stellen uitwerkingsplannen 
(onder andere voor de buitenruimte) en op te stellen overeenkomsten. 
4.3.2 De corporaties en de gemeente zorgen voor robuuste groen-
structuren, diversiteit aan beplanting en zon- en schaduwplekken. De 
openbare ruimte, voor- en achtertuinen, en daken voldoen hier zo goed 
mogelijk aan. Dit zorgt voor een gezonde leefomgeving die uitdaagt 
om te bewegen, te ontspannen en te ontmoeten. Projectgewijs wordt 
dit uitgewerkt in op te stellen uitwerkingsplannen (onder andere voor de 
buitenruimte) en op te stellen overeenkomsten

Inititatiefgroep Klimaatadaptatie en Biodiversiteit (IKAB)
Breda: Bas Hoefeijzers, Rombout van Eekelen
Alwel: Anke Struijs
Laurentius: Fedde van der Zee
WonenBreburg: Perry van Happen
Gezamenlijke HuurdersKoepels: Kees van Rhijn
Programmamanager: Anneke van Veen

Beleid en Prestatieafspraken 
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Overzicht Stadslandschappen

Werkbezoek Muizenberg Kesteren

Scherm van Klimaatportaal de Baronie



Werk aan een gebiedsgerichte aanpak
Neem bij de start van planontwikkeling het denken over 
biodiversiteit en klimaatadaptatie mee. Neem totdat eea goed 
geborgd is in beleids- en uitvoeringsprocessen de inzet voor 
klimaatadaptatie en biodiversiteit zo goed als mogelijk op in de 
werkzaamheden. Het IKAB Programma biedt extra ondersteuning 
in deze opstartfase.
Bepaal de grove contouren van het plangebied. Breng het palet 
aan opgaven, kansen en partners in beeld.

Ken het gebied
Breng de klimaatadaptatieopgave in beeld op het                     
Klimaatportaal Baronie, zie https://www.klimaatportaalbaronie.nl.
Daar is op straatniveau de situatie tav hittestress en wateroverlast 
te zien. 
Breng de huidige biodiversiteitswaarde in beeld bijvoorbeeld in 
de Nationale Databank Flora en Fauna, via het Natuurplein, of 
met hulp van de stadsecoloog. 
  
Weet wat er leeft
Maak de verbinding met de Wijk UitvoeringsPlannen van de ge-
meente en de wijkplannen van de corporatie. Benader de fysieke 
en sociale wijkteams. Haal informatie op, ook over bestaande en 
lopende plannen. Vraag huurdersvereniging en -commissies om 
eventuele extra gebiedsinformatie.
Zoek naar waarvoor energie zit bij bewoners, en zoek de energie-
ke bewoners. Breng bewonersinitiatieven in beeld en werk aan 
zoveel mogelijk verbindingen.
Zoek naar mogelijkheden het vergroenen en de inzet voor 
biodiversiteit te verbinden met projecten en programma’s rond 
de sociale opgaven zoals Plus op kwetsbare wijken, Een tegen 
eenzaamheid, inclusieve wijken, ... Dat kan bij de uitwerking, 
maar de sociale opgaven kunnen ook de aanleiding zijn voor een 
vergroeningsproject.

Ken het beleid
Maak het Groenkompas en het Stedelijk waterplan van Breda 
eigen voor regels en algemene doelstellingen voor water en 
groen in Breda. 
Voor een bouwproject of renovatie met een bouwsom van mini-
maal € 100.000 en bij woningbouw van tenminste vijf woningen 
binnen de bebouwde kom zijn richtlijnen opgesteld met een 
resultaatverplichting. 
Waar onderdelen (vooralsnog) niet verplicht kunnen worden 
gesteld vanwege landelijke en Europese wetgeving gelden deze 
als gezamenlijke ambitie, dwz van de corporatie, de 
gemeente en de huurders.
Ken het Rijksbeleid (o.a. TOjuli bouwbesluit), Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie en het provinciaal beleid. Ook voor eventu-
ele subsidies.

Ontwikkel beleid en expertise in de eigen organisatie
Borg de opgave in functies, in visies en beleidsdocumenten,
en beleg de kennis en de bewaking in de organisatie. De klimaat-
adaptatie- en biodiversiteitsopgaven, effectieve maatregelen en 
de kansen voor samenwerking moeten in het DNA van de organi-
saties komen. In alle facetten van het werk. In beleid, 
(her)ontwikkeling, renovatie maar ook in de dagelijkse (beheer)
praktijk. Betrek de ketenpartners, ook zij moeten meegroeien en/ 
of kunnen kennis brengen.
Verken structurele koppelingen tussen de verschillende fysieke en 
de sociale opgaven.
Maak een intern communicatieplan en een communicatie- en 
participatieplan richting huurders en ketenpartners. Zo goed als 
mogelijk afgestemd in IKAB verband.
Registreer meldingen over hitteproblemen en wateroverlast. 

 

HOE
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Werk aan een gebiedsgerichte aanpak



uit de Straadkrant (BoschSlabbers, Buro Bergh e.a)



Werk optimaal samen

Werk optimaal samen met de gemeente 
Ken de collega’s bij de gemeente. Via de eigen IKAB vertegen-
woordiger worden de verbindingen snel gelegd. Stem agenda’s 
zo goed als mogelijk af. Dit geldt nu al voor (sloop)nieuwbouw, 
maar is ook belangrijk bij renovaties en kansrijk voor het dagelijks 
beheer. Verder in dit boekje staan mooie voorbeelden.
Start de samenwerking en afstemming in de initiatieffase van 
nieuwe plan- of beleidsontwikkeling of de opstelling van (groen)
bestekken en PvE’s. Zoek naar verbindingen met programma’s in 
het fysieke domein: zoals de energietransitie, rioleringsplannen, 
renovaties, groeninrichting en beheer. Werk aan samenwerkings-
agenda’s die kunnen worden opgenomen in het uitvoeringspro-
gramma van de prestatieafspraken.
 
Benaderen van het plangebied
Definieer samen het optimale plangebied. Soms kan een buurt 
extra betekenis hebben voor de omgeving, bv voor opvang 
wateroverlast, kansen voor meer groen. Soms moet een 
oplossing elders worden gevonden.
Benoem op welke wijze zo goed mogelijk afzonderlijk, in af-
stemming en of gezamenlijk inzet kan worden geleverd om de 
doelstellingen te bereiken (bijvoorbeeld de Callandnotitie). Door 
de gemeente, de corporaties en de huurders. Dit geldt voor de 
inrichting, transformatie, en voor de beheersfase. Wie doet wat, 
hoe stemmen we de planning af en hoe wordt het beheer geze-
kerd?
Verken ook samen de kansen voor koppeling aan activiteiten 
voor de kwaliteit van de sociale leefomgeving en gezondheid. 
Zoek naar kansen voor sport en spel, ontmoeten en bv stadsland-
bouw.

Houd het doel in het oog
Van gemeente, corporatie en huurders (ontwikkelaars) wordt ver-
wacht om samen tot zo goed mogelijke oplossingen te komen. 
Wees niet benauwd over wie wat doet. Los het samen op. Zo kan 
de gemeente bijdragen aan het tegengaan van de opwarming 

van de woningen en kunnen de corporaties waar weinig ruimte 
is in het openbaar gebied mogelijk kansen bieden voor groene 
gevels, groene binnenruimtes en koele routes.
Wees creatief: als we doen wat we deden krijgen we wat we 
kregen. Durf het eens om te draaien: van groen naar het kan naar 
grijs waar het moet. Heroverweeg bv het fenomeen voortuin bij 
grondgebonden woningen. Waarom geen gras met pad (voor-
beeld Groenkwartier Antwerpen?
Denk ook bij de aanbesteding van het groenbeheer en bij de 
(her)inrichting van de buitenruimtes aan de gewenste klimaat-
adaptatie- en biodiversiteitsdoelen. 
Stem dit af met de gemeente.

Betrek vanaf de start de huurders en/of omwonenden
Met de Gezamenlijke Huurderskoepels is afgesproken dat de 
manier waarop de huurders betrokken worden conform de alge-
meen lopende afspraken is. Betrek ook omwonenden. 
Combineer campagnes. 
Bij grondgebonden woningen is het werken met en voor de 
huurders aan het vergroenen van tuinen, de aanleg geveltuinen 
en gevelgroen van belang. Mogelijk ook de ontwikkeling van 
moestuintjes.
Bij complexen: zet in op het vergroenen van tuinen, de aanleg 
van geveltuinen en gevelgroen. En verken de mogelijkheden 
van meer groen en biodiversiteit in de binnentuinen. Versteende 
privetuinen (voor en of achter) kunnen bij mutaties of renovatie 
worden opgeleverd met bv maximaal 50% steen en aantrekkelijk 
onderhoudsarm groen. Met de nieuwe huurders kunnen afspra-
ken worden gemaakt over beheer en behoud. Misschien is het 
een beter idee om (met instemming van de huurders) de achter-
tuinen om te zetten naar een gezamenlijke tuin?
Daarvoor kan samen worden gewerkt met de gemeente bijvoor-
beeld voor wat betreft kansen voor het afkoppelen van de hemel-
waterafvoer, keuzes voor plantmateriaal, mogelijk afstemmen van 
beheer. 
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Wijkfoto 2019 Schorsmolen

Thema’s: 

OP ZICHZELFONDERNEMEND, VAKMANSCHAP

GEWOON DOEN!

6,66,4

5,2 6,7

10 2 3 4 5 6 7 10 2 3 4 5 6 7

6,5

5,3

6,1

4,5

10 2 3 4 5 6 7 10 2 3 4 5 6 7

6,66,4

5,2 6,7

10 2 3 4 5 6 7 10 2 3 4 5 6 7

6,5

5,3

6,1

4,5

10 2 3 4 5 6 7 10 2 3 4 5 6 7

6,66,4

5,2 6,7

10 2 3 4 5 6 7 10 2 3 4 5 6 7

6,5

5,3

6,1

4,5

10 2 3 4 5 6 7 10 2 3 4 5 6 7

Fysieke leefbaarheid
T.o.v. Breda: 
	Veel beter
	Beter 
	Gelijk aan	
	Minder goed
 Veel minder goed
 Breda

Kwaliteit buurt-
voorzieningen

Kwaliteit
openbare ruimte

Sociale 
leefbaarheid
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Veiligheid

Fysieke leefbaarheid 

•  Schoon, heel en veilig,  
afval en zwerfvuil

• Toekomst van de Haagdijken 
• Vergroenen en klimaat 
• Kwaliteit openbare ruimte

Veiligheid

• Verkeersgedrag
•  Overlastgevende personen/passanten  

drugs, dakloos, uitgaan
• Onveiligheidsgevoelens
• Buurtpreventie

Sociale leefbaarheid

•  Kwetsbare en verwarde  
personen

•  Eenzaamheid
• Laaggeletterdheid
•  Gezondheid: eten & bewegen

Samenwerkingspartners:

Leaflet	wijkinitiatief	Schormolen	Binnenste	Buiten



Planuitwerking,	financiën,	plus

Planuitwerking
Zorg voor voldoende expertise (intern of extern) om de klimaat-
adaptatie en biodiversiteitsopgaven goed uit te werken,      
Technische informatie over de bodem, hoogteligging en het  
watersysteem is beschikbaar bij de gemeente. Inzicht in kansen 
voor infiltratiemogelijkheden (hoeveel regen kan de bodem op-
vangen) zal bij specifieke bureaus moeten worden uitbesteed.
Voor concrete maatregelen zijn vele sites. Zie Meer Weten op 
pagina 37.
Zoek het optimale perspectief. Let wel: soms is een gefaseerd 
uitvoering wenselijk, bv gekoppeld aan een regulier vervangings-
plan (dak) uit het Meerjaren onderhoudsplan. 
Borg de samenwerking met de gemeente op het technisch vlak, 
bv rond het bergen van regenwater, afkoppelen.
Zoek samen met GHK en de wijkteams naar betrokken 
bewoners die een rol in planvorming en mogelijk beheer willen 
nemen. Misschien willen zij een rol nemen als ambassadeur/lin-
king pin. Haal informatie bij bewoners op: wensen, ervaringen, 
verbeterpunten, risico’s. En ideeën! 
Werk aan een duurzame aanpak: op een zo natuurlijk mogelijke 
manier, zonder aanvoer van vreemde (CO2 producerende 
wezensvreemde materialen) en of nieuwe behoeften aan 
energieverbruik.
Zorg voor passend beheer.

Financiën
Gezocht moet worden naar het hoogste maatschappelijke rende-
ment voor de laagste maatschappelijke kosten voor deze geza-
menlijke opgave.
Breng in beeld de verschillende kostendragers, zoals gebouwen-
beheer, leefbaarheid (sociaal en fysiek), inzet voor gezondheid, 
luchtkwaliteit, aanpak eenzaamheid. Spreek andere stakeholders 
aan (zorgverzekeraars, waterschap, provincie, rijk, Europa). 

Zoek naar mogelijkheden om binnen bestaande budgetten de 
klimaatadaptieve maatregelen uit te voeren. Het zijn dikwijls 
beperkte meerkosten. Investeringen waarmee schade wordt 
voorkomen en van belang voor de instandhouding van het vast-
goed. Investeringen die bovendien een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van de woning, de woonomgeving en aan de gezond-
heid. Ook wordt met deze inzet, door te koppelen aan bestaande 
ingrepen, meerkosten in de toekomst voorkomen.
Zoek naar mogelijkheden voor cofinanciering. De gemeente 
Breda werkt aan een stimuleringssubsidie voor de periode tot en 
met 2023. Deze subsidie is bedoeld om drempels naar klimaat-
adaptief en biodivers handelen weg te nemen en om in lastige 
gevallen de businesscase te helpen sluiten. 
Voor de huurders is de groen en blauwsubsidieregeling 
opengesteld, gericht op het vergroenen van tuinen, het 
afkoppelen van regenwater, plaatsen van regentonnen.
Denk aan alternatieve financieringsmogelijkheden, of bv 
oprichting van een klimaatadaptatiefonds voor ingewikkelde 
situaties wanneer mogelijkheden in en om een complex voor 
waterberging onvoldoende zijn en zo middelen kunnen worden 
verzameld om bv een groenblauw dak te realiseren.

Plus
Het gaat over een nieuwe methode van uitvoeren en 
samenwerken. Neem de ruimte om de opgaven in de vingers 
te krijgen. Zet niet direct in op een sluitende businesscase.
Betrek de ketenpartners, ook zij moeten meegroeien in deze 
dossiers.
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uit: Presentatie Jaap Jansen

Voorbeelden vergroening

uit: Lakenplein wordt Lakenpark, effecten van verstening



Voorkomen van wateroverlast en droogte

Principe
Voorkom zoveel als mogelijk dat de regenwater via de riolering 
wordt afgevoerd. Helemaal wanneer het een gemengd riool 
betreft. De gemeente kan die informatie bieden. 
Werk met drie-trapsaanpak: vasthouden, bergen, afvoeren.
Vasthouden: 
 -benutten van de sponswerking bodem door meer groen    
  en minder verharding, 
 -door een goede bodemkwaliteit, 
 -door een groen, groenblauw, of een blauw dak. 
Bergen: 
 -regenwatervijver, regenton, 
 -opvang in openbare ruimte, wadi’s, 
 -of als het niet anders kan kunstmatige, ondergrondse   
  constructies. 
Afvoeren: 
 -aansluiting op een watergang, het hemelwaterriool, 
  en of naar een plek die tijdelijk wateroverlast kan
  verdragen en geleidelijk water afvoert,.. 
 -in de laatste plaats het afvoeren van het hemelwater
  naar een gemengd riool.

Normen
Bij (sloop)nieuwbouwprojecten en renovaties moet 60 mm per 
dag opgevangen kunnen worden, bij toename van verharding 
78 mm. Denk aan drempelhoogtes, bouwpeilen, situering elek-
trische installaties, afwatering buitenruimte van de gebouwen af, 
noodoverlopen. 
De opvangcapaciteit van 60 mm is in principe overal het meest 
gewenst en dus de gezamenlijke ambitie voor de hele stad.
Stem af met de gemeente. Deze samenwerking is ook opgeno-
men in het Groenkompas. Werk aan een optimaal gezamenlijk 
resultaat.  
Slimme keuzes kunnen worden gemaakt, bv rond het afkoppelen 
van de hemelwaterafvoeren (regenpijpen, putten). 

Om droogte te voorkomen is berging van 10 mm gewenst op 
elke locatie. Voor een overzicht van maatregelen zie de website 
van Groenblauwe Netwerken. Let wel: zorg voor benodigde tech-
nische en ecologische expertise. Wordt bv afkoppelen niet goed 
aangepakt dan kan wateroverlast en schade ontstaan, ter plekke 
of in de directe omgeving.

Inzet op meer groen
Wanneer een kwaliteitslag nodig is voor het groen zet dan in op 
het (zoveel als mogelijk) verminderen van verharding en de 
aanleg van zoveel mogelijk (biodivers) groen. Betrek de huurders 
en omwonenden voor het vergroenen van (binnen)tuinen. 
Ontwikkel samen met de gemeente en de GHK campagnes 
gericht op het vergroenen en goed beheer van tuinen. 

Mutaties en campagnes
Neem bij mutaties in de schouw de tuinen mee. Voor de verhuur 
zo nodig omvormen naar gewenste maximale oppervlakte verhar-
ding. Geef de bewoners een instructie mee. Biedt een helpende 
hand. Organiseer bij de Burendag tuinacties.
Werk samen aan educatieve acties, op scholen en via Boerderij 
de Wolfslaar. Zoek elkaar op en sla de handen in elkaar.
Bied de gemeente de verbinding naar de huurders, bv voor het 
bekendmaken van de subsidie, voor het delen van plantenlijsten, 
het uitdelen van plantmateriaal,..etc.

En
Er zijn verschillende innovaties: bv rond het gebruiken van 
regenwater voor het doorspoelen van het toilet, in de tuin, rond 
energie uit oppervlaktewater en uit de riolering, etc. Overweeg 
een pilot rond het benutten van water.
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Uitdaging
Hittestress
- Verhoogd risico voor ouderen en zieken
- Lagere arbeidsproductiviteit
- Slechte nachtrust
- Toevoer van vectorgebonden ziektes

Maatregel
Koelen
- Groene pleinen
- Groene daken
- Vergroenen
- Minimaliseren

uit: Lakenplein wordt Lakenpark
Temperatuurverschillen binnenstad en buitengebied

Uit: Hitte- en eenzaamheidskaart Breda
Climate Adaptation Services, TAUW en
Klimaatverbond Nederland.



Voorkomen van hittestress in en om de gebouwen 
Werk met de Ladder van Koeling (Oska): 1. Werk aan een koele 
omgeving, 2. Weer de warmte, 3. Passief koelen, 4. Actief koe-
len. Zie ook Meer Weten (p. 37).
Voor het stedenbouwkundig en bouwkundig ontwerp bij nieuw-
bouw en herstructurering is van belang: de positionering van 
woningen (in relatie tot de windrichting), het voorkomen van 
zon op de ramen, de mogelijkheden voor natuurlijke ventilatie, 
de aanleg van groene daken, toepassing van warmtewerende 
materialen en kleuren, verkoelende materialen, en de aanleg van 
groene daken en gevels. Nooit meer zwarte daken. 
Werk zoveel als mogelijk met natuurlijke ventilatie en koeling 
zonder energievragende warmte afgevende apparatuur.

Ook bij renovaties, groot onderhoud en het dagelijks beheer 
(van de bestaande woningen) kan de inzet zijn om ook daar de 
TOjuli norm te behalen.

Buitenruimte
Belangrijk voor het tegengaan van hittestress is de  inrichting 
van de buitenruimte (van de corporatie, de gemeente en in de 
tuinen). Bomen werken als groene airconditioning door schaduw-
werking en verdamping. Behoud zoveel als mogelijk gezonde 
bomen! Beperk het oppervlak verharding zoveel als mogelijk. 
Stenen houden warmte vast en verhinderen afkoeling in de 
nacht. Zet in op collectieve groene ruimtes met zo min mogelijk 
verharding, bij voorkeur samen met de bewoners. Groene daken 
worden max 30-40 graden, zwarte daken 80-90, met het bijko-
mende effect op de woningen en de omgeving.
Groene gevels voorkomen opwarming van de gevelwand. 
Denk aan pergola’s als zonwering, half open verharding parkeer-
plaatsen.

Samenwerken aan meer groen
Stem af met de gemeente voor een optimaal resultaat. Werk ook 
samen aan het realiseren van koele routes, door groene structu-
ren en schaduw (door groen en of bouwvolumes). Zie het Groen-
kompas.
Ontwikkel en beheer schaduwplekken van minimaal een 0,5 
hectare op pantoffelafstand, dwz op 200 m afstand van elke voor-
deur. Het is aan gemeente en/of corporaties/huurders om die 
samen tot stand te brengen.
Betrek voor de planontwikkeling de huurders en omwonenden.
Verspreid het hitteplan onder de huurders. Help het gedrag aan 
te passen. Benut de RIVM informatie rond eenzame ouderen.
Eenzame ouderen zijn de meest kwetsbare groep.

WATVoorkomen van hittestress
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uit: presentatie Rombout van Eekelen

uit: Groenkompas uit: Groenkompas uit: presentatie Rombout van Eekelen



Inzet op meer waardevol groen rond en om gebouwen
Werk naar een zo groen mogelijke, aantrekkelijke woonomgeving 
met een hoge gebruiks-en biodiversiteitswaarde en aan natuurin-
clusieve gebouwen. Bouw, renoveer en beheer natuurinclusief. 
Dit geldt voor de gebouwen en de buitenruimte.

Ken de locatie en het beleid
Verdiep je in de locatie: In het Groenkompas staat informatie 
over het stadslandschapstype, eventuele cultuurhistorische waar-
den. Waardevolle bomen zijn bij de gemeente op de lijst be-
schermde bomen te vinden. Bedenk wel in feite is elke gezonde 
boom een waardevolle boom. Spreek niet van overlast wortelop-
druk maar over de noodzaak te werken aan meer ruimte voor de 
bomen.
Maak een inventaristatie van de bestaande biodiversiteit. 
Verken de ontwikkelingskansen. Stem af met de gemeente voor 
een optimaal resultaat. Gebruik het goede sortiment, in het 
Groenkompas staan lijsten.
Zorg voor benodigde technische en ecologische expertise. 
Betrek de ketenpartners. Formuleer heldere PvE’s voor de aanbe-
stedingen van beheer en reconstructie groen en buitenruimtes.

Inzet voor vogels en vleermuizen
De doelsoorten in Breda zijn o.a. mussen, gierzwaluwen, vleer-
muizen. Bescherming van vogels en vleermuizen zit niet alleen 
in het plaatsen van nestkasten. In een rechtelijke uitspraak is 
benoemd dat ook leefgebieden moeten worden behouden/ge-
maakt. Werk aan zoveel mogelijk groen, de vogels hebben naast 
nestelgelegenheid vooral eetkamers nodig. Voedsel vinden zij 
vooral in het groen. Zorg voor dekkingbiedende vegetatie.
Zorg dat de vegetatie voldoende breed en hoog is. Liefst mini-
maal 1 meter breed en minimaal 2 meter hoog. Gevelgroen is 
goed voor het tegengaan van opwarming van de muur en voor 
vogels en insecten. Het biedt ook kansen in krappe straatprofie-
len. Breng nestkasten aan, bij voorkeur aan de oostzijde, niet aan 
de zuidzijde tenzij er beschaduwing door bomen is. 

Minder steen
Werk aan het terugdringen van verharding voor groen, realiseer 
gevelgroen (grondgebonden), geveltuinen, groene daken. 
De reconstructie van buitenruimtes of het uitvoeren van een 
kwaliteitsverbetering van het groen is een mooi moment om 
(samen met de bewoners) te werken aan meer groen met een 
hoge biodiversiteitswaarde. Denk ook aan (biodiversiteits)kansen 
voor boomspiegels. 

Acties met en voor huurders
Betrek de huurders en omwonenden voor planontwikkeling. 
Inspireer, informeer en activeer huurders voor het vergroenen 
van (voor)tuinen. Dit kan in een gezamenlijke campagne met de 
gemeente, boerderij Wolfslaar, samen met tuincentra, ...
Zorg dat na mutaties een tuin wordt opgeleverd met ca 50% 
groen, en verwerk instandhouding in het huurcontract. Maak van 
de Burendag ook een Tuinendag of TuinenstruinenDag!
Benut de Community Breda Stad in een Park voor het maken van 
verbindingen

Plus
Heggen hebben veel meer biodiversiteitswaarde dan schuttin-
gen. Bij (ver)nieuwbouw, renovaties en mutaties ontstaan zo 
kansen. Beheer gras gericht op biodiversiteit- en aantrekkelijk-
heidswaarde. Zorg voor heldere Programma’s van Eisen voor 
(beheer)aanbestedingen. 
De gemeente denkt graag mee, en biedt ondersteunende ken-
nis. Daarnaast kan gewerkt worden aan afstemming in inrichting 
en beheer van het gemeente en corporatiebezit.

Inzet voor meer biodiversiteit
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Structuur is erg belangrijk. Juist de kleine vogeltjes die mensen graag zien 
verschijnen pas als er naast een boom- en een kruidenlaag ook voldoende 
struiken aanwezig zijn.

uit: presentatie Rombout van Eekelen



Doel
In nieuwbouw- en sloopnieuwbouwprojecten weten gemeente 
en corporaties (evt andere ontwikkelaars) optimaal klimaatadap-
tatie en inzet voor groen en biodiversiteit vorm te geven. Het 
gaat over het voorkomen van wateroverlast, het tegengaan van 
droogteproblemen en hittestress. Voor groen en de biodiversiteit 
betreft het de beperking van het oppervlakte steen, en aanleg 
van zoveel mogelijk groen, aanleg van groene plekken dicht bij 
de voordeur, de inzet op groene tuinen en gevels en het werken 
aan een hoge ecologische kwaliteit. Het betreft de aanpak van 
de gebouwen, de buitenruimte (corporatiebezit, tuinen) en de 
openbare ruimte. Belangrijk is om direct het beheer te definiëren. 
Partijen zijn daarbij bereid elkaar de hand te reiken en te zoeken 
naar een optimale samenwerkingsvorm. De bewoners worden 
intensief betrokken.

Actie F1
WonenBreburg werkt conform het vigerende beleid aan de wo-
ningen in de Heuvel. Bekeken is of het plan aangepast zou moe-
ten worden als de nieuwe inzichten zouden worden toegepast.

Klimaatadaptatie/hittestress
In het plan is de waterbergingsopgave goed opgenomen. 
Wel wordt gekozen voor kunststof infiltratieelementen. Dit past 
niet bij de wens eea zo duurzaam als mogelijk te realiseren. Niet 
specifiek opgenomen is het voorkomen van hittestress. Wel is 
de aanleg van een groen binnenterrein voorzien, een mogelij-
ke koele plek. De vraag is of de aanliggende routes voldoende 
koelte bieden. Is er rekening gehouden met hitte in de woningen 
(bouwkundige constructies zonwering) en de kansen om met de 
inrichting van het corporatiebezit en de openbare ruimte de hitte 
in de woningen zoveel mogelijk te beperken? 

Biodiversiteit (t.a.v. beschermde soorten)
Veel aandacht gaat uit naar nestkasten, o.a. voor mussen. 
Er is een uitspraak van de Raad van State van 21 april over de 
gedragscode voor Nul op de Meter-woningen. 

Daarin staat dat voor de huismussen ook voldoende veilige 
schuil- en eetplekken aanwezig moet zijn. In het Groenkompas 
staan soortenlijsten van wenselijke inheemse- en cultuurplanten. 
Parkeerplaatsen met open verharding leveren ook een bijdrage 
aan het menu van de huismus. Huismussen hebben behoefte aan 
veilige schuilplaatsen zoals in dichte hagen. Zorg dat de hagen 
minimaal een meter dik en twee meter hoog zijn, met een bij 
voorkeur een minimale lengte van tien meter.  Vuurdoorns lenen 
zich goed voor beplanting van muren. Ook een dichte klimopbe-
groeiing tegen een muur kan huismussen voldoende veiligheid 
verschaffen. Aanbevolen wordt dit tegen muren zonder kozijnen 
te doen. 

Biodiversiteit algemeen
De basis voor biodiversiteit is een gezonde bodem. Te begroeien 
met een grote verscheidenheid aan inheemse soorten, bestaande 
uit kruiden, vaste planten, struiken en bomen. Juist de gelaagd-
heid is van belang. Voor bestuivers als wilde bijen en hommels 
moet gedurende het gehele vliegseizoen voldoende voedsel 
aanwezig zijn in de vorm van bloeiende planten. 
Op de grasvelden kan deels een inheems wilde kruidenmengsel 
worden ingezaaid waarvoor een aangepast maaibeheer nodig is 
met een lagere frequentie. Plant inheemse planten, struiken en 
bomen. Houd het verharde oppervlak zo klein mogelijk en stimu-
leer groene tuinen.

Betrokken personen
Ad Vingerhoets, a.vingerhoets@wonenbreburg.nl 
Projectleider
Perry van Happen, p.vanhappen@wonenbreburg.nl
Programmamanager Duurzaamheid
Rombout van Eekelen, rs.van.eekelen@breda.nl 
Stadsecoloog
Anneke van Veen, ae.van.veen@kpnmail.nl 
Programmamanager 

ACTIENieuwbouw en 
(sloop)nieuwbouw - F1 de Heuvel
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uit: schetsontwerp Linie Zuid- Urban Synergy



Renovatie
Linie Zuid 
Doel
Bij de uitvoering van renovaties door de corporaties wordt samen 
met de gemeente en de huurders gewerkt aan aantrekkelijk, 
klimaatbestendige buurten met meer biodiversiteitswaarde. 
Waarmee de risico’s op wateroverlast, droogte en hitte zo veel als 
mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt ingezet op meer 
biodiversiteit in en om de woningen en in de buitenruimte, parti-
culier en openbaar. Doelstellingen rond welzijn, 
gezondheid, en mobiliteit en eventuele andere meekoppelkan-
sen worden ingevlochten. Het beheer wordt bepaald en 
gezekerd. De bewoners worden betrokken in planvorming, in de 
uitvoering en in het beheer, in ieder geval voor de tuinen.

Linie Zuid
Gemeente, Alwel en de huurders werken samen aan een plan 
waardoor de omgeving van de Snelliusstraat klimaatbestendig en 
meer biodivers wordt.

Aanleiding
Alwel renoveert 134 woningen, waarbij de aansluiting op het 
warmtenet wordt gerealiseerd. De gemeente werkte aan het 
vergroenen van twee pleinen om hittestress en wateroverlast te 
voorkomen. In het IKAB traject is de samenwerking gevonden. 
De koppeling van opgaven is gemaakt en het plangebied omvat 
nu ook de straten, gevels en tuinen. 

Proces
Tijdens de webinars en de werkoverleggen is startkennis over 
de opgave en kansen voor klimaatadaptatie en de inzet voor 
biodiversiteit opgebouwd. Snel kwam Linie Zuid op als startpro-
ject. Tijdens het eerste werkoverleg werd de overeenkomst van 
doelen al snel herkend. En is samenhorigheid ontstaan om samen 
te gaan voor een optimaal resultaat. Door de gemeente is een 
startnotitie geschreven. 

De huurders zijn in het proces deelgenoot. Overleg dat met de 
bewoners voor de herinrichting van de pleinen werd gevoerd is 
de basis geweest voor verdere schetsen en een volgend 
bewonersberaad.

Bijzonder
Tegen de gevels ligt een verharde strook van 60 cm, waartegen 
de stoep is gelegd. Afgesproken is bij de planvorming de 
stenen voortuin in het plangebied te betrekken.
Groene daken op de schuurtjes zijn wenselijk. De beslissing hier-
voor zal worden genomen bij het vervangingsmoment.
Kansen voor het afkoppelen van de regenpijpen aan de straatzij-
de zijn meegenomen. Ook gevelgroen wordt onderzocht.

Betrokken personen
Anke Struijs, a.struijs@alwel.nl
Adviseur Duurzaamheid
Wouter Elema, w.elema@alwel.nl 
Senior projectleider
Tom Geboers, t.geboers@alwel.nl 
Wijkconsulent
Coen de Nijs, c.de.nijs@breda.nl
Civiel adviseur
Franky Bettonvil, ffj.bettonvil@breda.nl 
Adviseur Klimaatadaptatie
Jolanda de Jonge, jolanda@urbansynergy.nl
Landschapsontwerper
Anneke van Veen, ae.van.veen@kpnmail.nl
Programmamanager 
en vele anderen.
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uit: startnotitie Maarten de Vriesstraat



Renovatie  
Maarten de Vriesstraat 
WonenBreburg en de gemeente werken samen om de renovatie 
van een aantal complexen optimaal te combineren met klimaat-
adaptatie en biodiversiteit aanpak, in en om de complexen en in 
de openbare ruimte.

Aanleiding
WonenBreburg was gestart met het maken van renovatieplannen 
voor een aantal complexen en heeft in IKAB verband de gemeen-
te gevonden om te praten over de mogelijkheden. De geplande 
aanleg van een hemelwaterriool door de gemeente en het daar-
voor helemaal opengooien van de straat biedt veel kansen om 
zowel het corporatiebezit als de openbare ruimte aan te pakken. 
En inspiratie om goed door te pakken. Het moment van de start 
van de samenwerking was perfect.

Activiteiten
Gewerkt wordt aan het vergroenen van het straatprofiel en het 
afkoppelen van de hemelwaterafvoer: aan de straatzijde via de 
openbare ruimte en het nieuwe hemelwaterriool, aan de ach-
terzijde mogelijk via regentonnen, (tijdelijke) regenwatervijvers 
voorzien van overloopfaciliteiten richting hemelwaterriool. Ook 
wordt gekeken naar groene gevels. De gemeente werkt aan het 
toevoegen van groen in het straatprofiel. De samenwerking met 
het sociale wijkteam is gestart.

Bijzonder
De klimaatadaptatie- en biodiversiteitsaanpak leidt tot een 
heroverweging van de achterliggende binnentuinen. Mogelijk 
kan transformatie naar gezamenlijke groene ruimte (al dan niet 
openbaar) plaatsvinden. Naar de inrichting wordt meegekeken 
door de ecologen van de gemeente.
De samenwerking heeft geleid tot eerste stappen in de Burger-
hof en op de Heuvelbrink.

Betrokken personen
Feicko Kooistra, f.kooistra@wonenbreburg.nl
Projectleider groot onderhoud
Roger de Leeuwe, r.deeuwe@wonenbreburg.nl
Woonconsulent 
Perry van Happen, p.vanhappen@wonenbreburg.nl
Programmamanager Duurzaamheid
Tijmen van der Sande 
(Arcadis - tijdelijk actief voor Breda)
Rombout van Eekelen, rs.van.eekelen@breda.nl
Stadsecoloog
Anneke van Veen, ae.van.veen@kpnmail.nl 
Programmamanager 
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uit: startnotitie Calandstraat
inventarisatie diersoorten 

uit: Google maps: Calandstraat

uit: Klimaatportaal de Baronie, Hittestresskaart uit: Klimaatportaal de Baronie, Kansen wateroverlast



Renovatie  
Calandstraat

WonenBreburg renoveert drie flats aan de Calandstraat en zoekt 
maatregelen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. De gemeen-
te heeft geadviseerd en werkt mee o.a. aan het kunnen afkoppe-
len van regenwater, en aan het aanpassen en aantrekkelijk maken 
van het aangrenzende groen.

Aanleiding 
Wat kunnen we aan klimaatadaptatie en biodiversiteit doen 
tijdens deze renovatie was de vraag van WonenBreburg. Een 
notitie werd samen opgesteld, met input van de gemeente en 
de corporatie, waarvan de naam een begrip aan het worden is: 
de Calandnotitie.

Activiteiten
De regenwaterafvoer aan de straatzijde wordt afgekoppeld, groe-
ne gevels en nestvoorzieningen worden gemaakt. De gemeente 
gaat (in samenspraak met de bewoners) een nieuw ontwerp voor 
de buitenruimte die het regenwater (wat aan de achterzijde van 
de gebouwen wordt afgevoerd) kan bergen en aantrekkelijk is 
voor mens, plant en dier ontwerpen. De putten van de parkeer-
plaatsen kunnen worde  aangesloten op een nieuw aangelegd 
hemelwaterriool. Op termijn wordt gekeken naar mogelijkheden 
voor het vergroenen van de parkeerplaatsen. Gezocht wordt naar 
zonweringsmogelijkheden. Ook iets simpels als het op afschot 
leggen van het terrein van de gevels af zal een positief effect 
hebben. Helaas ontbreken de financiele middelen om groene 
daken aan te leggen.

Bijzonder
De hoge kosten voor het afkoppelen van de putten van de 
parkeerplaatsen van het gemengde riool en het aansluiten op het 
nieuwe hemelwaterriool en het grote effect voor het watersys-
teem hebben het denken in gang gezet over de financiering van 
deze maatregelen. 

Uiteindelijk gaat het om het zo effectief als mogelijk inzetten van 
maatschappelijk geld. Daarbij zou het schot tussen corporatie en 
gemeentebudgetten in feite moeten worden weggedacht. 
De gemeente werkt aan een subsidieregeling voor 2 jaar (tot en 
met 2023). Ter stimulering, om bij de corporaties het 
onderwerp goed in de vingers te krijgen en om de samenwerking 
een mooie start te geven.

Betrokken personen
Perry van Happen, p.vanhappen@wonenbreburg.nl
Programmamanager duurzaamheid WonenBreburg
Rob van der Hout, r.vanderhout@wonenbreburg.nl
Projectleider groot onderhoud
Sanne Verbeek vh Breda
Rombout van Eekelen, rs.van.eekelen@breda.nl
Stadsecoloog
Bas Hoefeijzers, baj.hoefeijzers@breda.nl 
Adviseur Stedelijk water en Klimaatadaptatie
Jaap Jansen technisch adviseur, jg.jansen@breda.nl
Civiel adviseur
Anneke van Veen, ae.van.veen@kpnmail.nl
Programmamanager 
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Kansenanalyse Omegaplein en omgeving Nanko Klein Paste- Laurentius Plangebied

Eigendom Laurentius

Binnenruimte achter Omegaplein

Omegaplein

tijdspad in jaren draagt bij aan kansen overweging opmerkingen
0-5 jaar 6-10 jaar 11-15 jaar

* regenton actie
*

duurzaam omgaan met water, 
betrokkenheid

laagdrempelig; quick-win niet overal mogelijk ivm meerdere woningen op 1 HWA

* groenstrook vz. begane grond
*

minder verstening laagdrempelig; quick-win deels al aanwezig, niet overal opnieuw aanbrengen. let op: wie gaat beheer doen (grond 
eigendom gemeente)

* plantenbakken aan ballustrades
*

minder verstening laagdrempelig; quick-win beheersbaarheid, servicekosten, veilgheidsaspect!

* aanbrengen waterdoorlatende bestrating 
achterterrein deel Laurentius, aanpak 
boomspiegels.

*
hittestress, water infiltratie, 
vergroening

gelijk optrekken met invulling overige openbaar 
gebied

kinderkopjes' herleggen; geven juist kwaliteit!! gedeelte op voorhand herleggen ivm 
onveilige situatie

* toepassen verticaal groen 
*

minder verstening laagdrempelig; quick-win let op: mag geen schade toebrengen aan metsel- en 
voegwerk

* herinrichting Omegaplein, minder stenen, wadi (?), 
afkoppelen HWA's * *

hittestress, water infiltratie, 
vergroening, biodiversiteit

gelijk optrekken met gemeente iz. invulling 
overige openbaar gebied

ligt al een gescheiden systeem in de 
spoorstraat

* HWA (deels?) afkoppelen
*

hittestress, water infiltratie, 
vergroening

gelijk optrekken met invulling overige openbaar 
gebied

aandachtspunt: goede capaciteitsberekening met name optie voor Omegaplein

* aanpassen dimensionering ondergrondse infra
*

minder wateroverlast streven naar meer infiltratie omgeving

* aanbrengen 'groene'luifel bovenste woonlaag
*

hittestress, vergroening reele kans op langere (middellange)  termijn beheersbaarheid, servicekosten ?? Spoorwaai (smalle gedeelte)

* bij vervangen dakbedekking groen dak 
aanbrengen *

hittestress, water infiltratie, 
vergroening, biodiversiteit

reele kans op langere (middellange)  termijn afhankelijk van technisch (on)mogelijkheden, met name 
contructief.

Spoorstraat 101 t/m 144

* bij vervangen dakbedekking groen dak 
aanbrengen *

hittestress, water infiltratie, 
vergroening, biodiversiteit

reele kans op langere termijn afhankelijk van technisch (on)mogelijkheden, met name 
effectief voor bovenste woonlagen

Emmastraat / spoorwaai

* bij vervangen dakbedekking groen dak 
aanbrengen *

hittestress, water infiltratie, 
vergroening, biodiversiteit

reele kans op langere termijn afhankelijk van technisch (on)mogelijkheden, met name 
effectief voor bovenste woonlagen

Spoorstrat 83 t/m 100

* inkorten achtertuinen

- - -

minder verstening nihil. Is direct van invloed op exploitatie omdat de 
buitenruimte onderdeel uitmaakt van WWS.

zal een beleidskeuze worden, doet iets met de 
verhuurbaarheid, collectief of individueel??  Hoe ga je om 
met bergingen?

* vergroenen tuinen bij mutatie
- - -

minder verstening nihil. Het 'verplichten van' past niet bij Laurentius handhaving vergt teveel capaciteit eigen 
organisatie

Kansenanalyse Locatie Omegaplein e.o. Breda (Spoorzone)

opmerking: de genoemde maatregelen dienen nog te worden onderzocht op haalbaarheid (financieel, technisch en sociaal).



Meerjaren	onderhoudsplannen	-	dagelijks	beheer		
Omegaplein

Doel
Ook Meerjaren Onderhoudsplannen en het dagelijks beheer van 
de corporaties bieden mogelijkheden om te werken aan klimaat-
bestendige buurten met meer biodiversiteitswaarde. Dit kan 
gekoppeld aan andere opgaven uit te voeren door de gemeente, 
de corporaties of gezamenlijk. Ook kan een bewonersinitiatief 
of specifieke overlast bv in een brandgang een proces op gang 
brengen. Doelstellingen rond welzijn, gezondheid, mobiliteit 
kunnen eveneens de aanleiding zijn, of tegelijkertijd worden 
ingevlochten. De bewoners worden betrokken in planvorming, in 
de uitvoering en mogelijk in het beheer.
Inrichting en beheer zijn van belang. Met inzet op meer biodiver-
siteitswaarde, veiligheid, een aantrekkelijk beeld en de gewenste 
gebruiksmogelijkheden. De bijbehorende beheerslasten moeten 
worden ingecalculeerd. 
Bijzondere aandacht voor tuinen: gericht op groene voor- en 
achtertuinen en gezamenlijke binnentuinen. 

Omegaplein
De gemeente, Laurentius, huurders en andere bewoners werken 
aan klimaatadaptatie en biodiversiteitskansen rondom het Ome-
gaplein. 

Aanleiding
De aanpak van wateroverlast door de gemeente op het Omega-
plein heeft in IKAB verband geleid tot nauwe samenwerking met 
Laurentius. Het plangebied is uitgebreid met de achterliggende 
binnenterreinen. En gekeken wordt wat in het dagelijks beheer 
kan worden aangepakt, dan wel in een latere fase door opname 
in het MJOP. 

Activiteiten
De technische omstandigheden zijn in beeld gebracht door de 
gemeente. Vanuit Laurentius nemen het sociale en fysieke wijk-
team deel en er is een overzicht gemaakt van mogelijke maatre-
gelen nu en straks. Zie het schema op pagina 28. 

Samen is een oploop georganiseerd voor de bewoners. De uitno-
diging is gezamenlijk verstuurd. De wijkvereniging is betrokken.

Bijzonder
De samenwerking leidt ertoe dat naast het zoeken van kansen 
voor het vergroenen van de openbare ruimte ook de mogelijk-
heden voor het vergroenen van de gebouwen worden meege-
nomen, bijvoorbeeld voor verticaal groen. Er zijn kansen voor de 
aanleg van groene gevels en geveltuinen
Boomopdruk wordt als hinderlijk gezien. Gekeken wordt naar 
kansen om ze meer ruimte te geven en dit te combineren van het 
vergroenen/ ontharden.
De veiligheid is een belangrijk aspect, de wijkagent is betrokken 
bij dit project. 

Betrokken personen
Manuela van Leeuwen, mjm.van.leeuwen@breda.nl 
Projectmanager
Nanko Klein Paste, n.klein.paste@laurentiuswonen.nl 
Senior projectleider vastgoed
Ingeborg Hoevenaars, i.hoevenaars@breda.nl 
Sociaal wijkbeheerder
Job van Gurp, j.van.gurp@laurentiuswonen.nl 
Buurtbeheerder
Jan Paul van der Zee, j.vander.zee@laurentiuswonen.nl 
Wijkconsulent
Mara van der Lans, m.van.der.lans@laurentiuswonen.nl 
Manager wonen
Floor van der Bergh, floor@burobergh.nl 
Adviseur klimaatadaptatie/stedelijk ontwerper
Anneke van Veen, ae.van.veen@kpnmail.nl 
Programmamanager
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Huidige situatie Balk Droombeeld van de toekomst, Studio Architectuur MAKEN

Voorbeeld Merricks Guesthouse, Studio Esteta



Meerjaren	onderhoudsplannen	-	dagelijks	beheer
Balk

De aanpak van hittestress in het bestaande woningbestand kan 
door bouwtechnische maatregelen en door ingrepen in de bui-
tenruimte. De vergroening van de buitenruimte door het wegha-
len van verharding en het aanbrengen van goede grond en het 
planten van groen en bomen helpt. Door samenwerking met de 
gemeente kunnen ook in de openbare ruimte de nodige maatre-
gelen worden uitgevoerd. 

Pilot Balk
Alwel onderzoekt samen met de bewoners de mogelijkheden 
voor het tegengaan van hittestress in een woonblok in Balk. 
Daarvoor zijn Studio Architectuur MAKEN en Buro Bouwfysica 
ingeschakeld. Zij verkennen de mogelijke maatregelen op korte, 
middellange en lange termijn. In beeld wordt gebracht welke 
maatregelen op korte termijn kunnen bijdragen aan het vermin-
deren van hitteklachten. En de maatregelen die op langere ter-
mijn mogelijk zijn, die kunnen worden gekoppeld aan natuurlijke 
onderhoudsmomenten. Na een presentatie tijdens de IKABaca-
demie is de samenwerking met de gemeente Breda opgestart.

Onderzoek en maatregelen op woningniveau
De oorzaken van oververhitting in de woningen zijn: veel verhar-
ding, weinig groen, lagere albedo van de omgeving, oriëntatie 
van gebouwen, slechte thermische isolatie en capaciteit van 
daken en gevels, een lage albedo van de gevels en daken en niet 
of nauwelijks beschaduwing.
Er zijn vier verkoelingsprincipes: verdampen, beschaduwing, 
reflectie en ventilatie. 
1.Opwarming beperken door groene gevels, groene daken, 
albedo van daken en gevels, overstekken, zonwering, zonwe-         
rende beglazing, isoleren.
2.Passieve koeling door zomernachtventilatie, thermische massa.
3.Actieve koeling door airco of warmtepomp (minder gunstig 
voor het milieu).
(Bron Studio ArchitectuurMAKEN en Buro Bouwfysica)

Afstemming met de gemeente 
Door te zoeken naar vergroeningskansen in de openbare ruimte 
en deze ook uit te voeren kan de gemeente bijdragen aan het 
woonklimaat ook in de woningen. De inzet kan mogelijk worden 
gecombineerd met het afkoppelen van de hemelwaterafvoer. 
Door specifieke soortenkeuze en inrichting kan tegelijk een 
impuls aan de biodiversiteit op en om de woningen (groen dak, 
pergola, tuinen) als in de buitenruimte (van corporatie en de 
openbare ruimte) worden gegeven. Zowel in kwantiteit als in kwa-
liteit. Ook zijn er kansen voor nestkasten.
Nog niet verkend zijn de kansen voor de koppeling aan sociale 
programma’s.

Rol van de bewoners
De bewoners hebben een groot belang bij de aanpak van hit-
testress, zij hebben ook een doorslaggevende rol in het al dan 
niet doorgaan van de aanpak. Daarnaast zijn zij beheerders van 
de tuinen en mogelijk van groen op de pergola’s. In de pilot is 
samen opgetrokken. Het verhuizen van de trekker vanuit de 
bewoners leidt tot enige vertraging.

Bijzonder
Vanuit het initiatief voor de aanpak van hittestress in de woningen 
in Balk hebben de gemeente en Alwel elkaar gevonden in het 
verkennen van een gezamenlijke aanpak. Inmiddels vinden ook 
gesprekken plaats over een andere locatie.

Betrokken personen
Anke Struijs, a.struijs@alwel.nl
Adviseur Duurzaamheid
Nina Aalbers, nina@architectuurmaken.nl
Architect Studio Architectuur MAKEN
Mirjam Roth, roth@burobouwfysica.nl
Projectleider bouwfysica
Bas Hoefeijzers, baj.hoefeijzers@breda.nl

ACTIE
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Jeannet Houwingstraat

Schets vergroeningskansen 

Plantactie Groene Buurtjes
Foto:	Tijmen	Kielen	photography	&	film



Dagelijks	beheer
Muizenberg-Kesteren

In de Jeannet Houwingstraat en de Nicoliene Swijsenstraat
(beheer Laurentius en Alwel) wordt gekeken hoe samen met de 
gemeente en de bewoners de buitenruimte kan worden ver-
groend. Mogelijk gekoppeld aan aandacht voor groene tuinen.

Aanleiding
Vanuit het perspectief van de inclusieve wijken is de versteende 
Houwingstraat uitgekozen voor een nader onderzoek. Een goed 
moment om het gesprek aan te gaan over meer groen.
De parkeerplaats in de Swijsenstraat is een onderdeel van een 
looproute langs groene plekken. Onlangs zijn door de gemeente 
tot verdriet van verschillende bewoners bomen gekapt.

Activiteiten
Onderzocht wordt of het mogelijk is om middelen en activiteiten 
in te zetten voor het samen met de bewoners vergroenen van 
deze plekken. En daarmee de wateroverlast en hittestress aan te 
pakken. De goede contacten vanuit de wijkteams (gemeente én 
corporatie) biedt veel mogelijkheden de buren te betrekken.
Op de burendag is in de Swijsenstraat het gesprek gestart over 
de mogelijke aanpak van de parkeerplaats. Ook de Opruimda-
gen van Laurentius bieden kansen om aandacht te geven aan 
wensen voor meer groen. Met inzet voor ontstenen en uitdelen 
van planten.
Er zijn in de buitenruimte ook simpele kansen door de boomspie-
gels te vergroten en in te planten met planten met biodiversi-
teitswaarde. Hiervoor wordt een koppeling gemaakt met de 
afdeling van de gemeente die gaat over de kwaliteit van de 
openbare ruimte.

Bijzonder
Gezocht wordt naar een koppeling van een sociale en fysieke 
aanpak. Er is in de wijk een bewoner die erg enthousiast is voor 
de geveltuinen. Mogelijk wil/kan hij input leveren over het 
gesprek met de bewoners in de Houwingstraat.
Het IVN is betrokken geweest bij het vergroenen van een achter-
tuin. Zij zijn bereid verder mee te denken.

Betrokken personen
Sabine Bakker, Laurentius, s.bakker@laurentius.nl 
Wijkconsulent  
Inge Wiersma, Alwel, i.wiersma@alwel.nl 
Wijjkconsulent 
Juul Peters, Breda, jaj.peters@breda.nl f
Fysiek wijkbeheerder 
Joost Barendrecht, IVN, j.barendrecht@ivn.nl
Anneke van Veen, ae.van.veen@kpnmail.nl 
Programmamanager
Rombout van Eekelen, rs.van.eekelen@breda.nl
Stadsecoloog
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EN NU
De resultaten van de corporaties in Breda, de verschillende 
afdelingen van de gemeente Breda en de Gezamenlijke Huur-
derskoepels in het IKAB programma mogen er zijn. Maar het is 
nog niet klaar.
Het programma zal in 2022 worden voorgezet. Bij het afronden 
van dit boekje werd nog gewerkt aan een concrete agenda.

Belangrijk doel is het werken aan een concretiseringsslag, onder 
meer door te werken aan inzage in concrete buurtgerichte aan-
pak, mogelijk op complexniveau. Hiervoor zal een bureau worden 
ingehuurd. 
Duidelijk is dat het IKAB overleg zal worden voortgezet, evenals 
de kennisopbouw in de IKAB Academie webinars (zo mogelijk      
incl excursie). De webinars zullen in samenspraak met de corpo-
ratiemedewerkers worden vormgegeven.

Mogelijke activiteiten:
-Begeleiding bestaande acties en opstart nieuwe activiteiten;
-De kansen voor gezamenlijke campagnes, rond bewust-  
 wording bij en het stimuleren en ondersteunen van huurders   
 voor het vergroenen en de inzet voor biodiversiteit;
-Samenwerking rond agendering bv. in wijkuitvoeringsplannen.
-Kansen voor het verbinden van de sociale aan de fysieke   
 opgave en omgekeerd;
-Inzet op meer biodiversiteit via beheerplannen en 
 reconstructie buitenruimtes;
-Eventueel: Flora en faunawetgeving- aanpak;
-Productie van de volgende versie van de CoOLbox zodat     
 het ook kan functioneren als een practisch handboek.

Samenwerken aan toekomstbestendige gezonde buurten, voor     
nu en straks! WonenBreburg, Alwel, Laurentius, de Gezamenlijke  
Huurderskoepels en de gemeente Breda gaan ervoor.

35



MEER WETEN
Informatie kansen op wateroverlast en hittestress in Breda
Klimaatportaal de Baronie
https://www.klimaatportaalbaronie.nl

Beleid 
Gemeente Breda: 
•    Breda Waterbewust (2019)
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR628129
•    Plan Breda Klimaatbestendig (2020)
https://kennisbank.breda.nl/details/aae0d9f7-8597-4ec2-9897-8d6399760ff1/8961db32-89c2-4857-b804-
e7cfa177f9cd/8961DB32-89C2-4857-B804-E7CFA177F9CD
•    Groenkompas (2021)
https://breda.raadsinformatie.nl/document/10322487/3/Rvs_24062021_Vaststellen%20Groenkompas%20
incl%20bijlagen

Nationaal en Provinciaal Beleid:
•    Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie- 
https://www.deltaprogramma.nl/themas/ruimtelijke-adaptatie
•    Beleid provincie Noord Brabant
www.klimaatadaptatiebrabant.nl

Maatregelen
•    GroenBlauwe Netwerken
Maatregelen buitenruimte
https://nl.urbangreenbluegrids.com/measures
•    Green deal groene daken:
www.greendealgroenedaken.nl
www.greendealgroenedaken.nl/facts-values
www.multifunctioneledaken.nl
•    Klimaatadaptief en natuurinclusief ontwikkelen
Provincie Zuid-Holland: 
Manifest Klimaatadaptief bouwen provincie Zuid-Holland- 
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/klimaat/klimaatadaptieff
•    Rainproof Bouw groen en blauw
Gemeente Amsterdam
www.rainproof.nl/sites/default/files/downloads/bouw_groen_en_blauw.pdf.
•    Gids voor een natuurinclusief ontwerp van gebouwen en buitenruimte
DS landschapsarchitecten:
https://www.dsla.nl/projecten/first-guide-to-nature-inclusive-design-eerste-gids-natuurinclusief-ontwerp
•    Bouw natuurinclusief 
Inzicht in keuzemogelijkheden bouwkundige maatregelen in en om gebouw
Vogelbescherming en o.a provincie Noord- Brabant:
https://www.bouwnatuurinclusief.nl/
•    De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen
Stichting RIONED
https://www.riool.net/c/document_library/get_file?uuid=8d15725a-662d-4262-9151-ffc0ea3f1cf2&grou-
pId=20182&targetExtension=pdf

•    Kennisportaal Ruimtelijke adaptatie
https://www.startpage.com/do/search?cat=web&language=nederlands&query=ruimtelijke+adapta-
tie&pl=chrome
•    Woningcorporaties en klimaatadaptatie, samenwerken aan goed wonen.
Anneke van Veen ism Marlou Boerbooms
https://annekevanveen.files.wordpress.com/2020/08/woningcorporaties-en-klimaatadaptatie-samenwer-
ken-aan-goed-wonen-20190403-kopie.pdf

Hitte
•    Handreiking lokaal hitteplan Nationale adaptatiestrategie
RIVM
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/nieuws/2019/lokaal-hitteplan/ 
•    Klimaatverbond Nederland
www.klimaatverbond.nl

Gezondheid 
WUR:Groen en gezondheid 
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Effect-van-natuur-op-gezondheid.htm

Informatie bladen voor tuinbezitters en tuincentra 
•    Groene huisvesters: corporaties en klimaatadaptatie Tuinen
https://groenehuisvesters.nl/wp-content/uploads/2020/08/Corporaties-en-klimaatadaptatie-Tuinen.pdf
•    Handboek voor de watervriendelijke tuin- infobladen, Tuinbranche Nederland, Hiltrud Pötz, 
Anneke van Veen- https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/nieuws/2018/handboek-tuin/

Andere samenwerkingsverbanden- platforms
•    Woningcorporaties maken Arnhem klimaatbestendiger
https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/
•    Water Sensitive Rotterdam- 
https://www.watersensitiverotterdam.nl/
•    Rainproof- Amsterdam
https://www.rainproof.nl/

Lokale partners
•    Boerderij de Wolfslaar
https://www.wolfslaarbreda.nl/
•    Natuurplein de Baronie-
https://www.natuurpleindebaronie.nl/
•    IVN
https://www.ivn.nl/afdeling/mark-donge
•    Breda stad in een Park Community
www.bredastadineenpark.nl

Informatie/kennis delen/ opleidingen/werkgroepen
•   Samen Klimaatbestendig-
 https://ruimtelijkeadaptatie.nl/samen/klimaatbestendig/
•   Groene huisvesters- 
https://groenehuisvesters.nl/



De CoOLbox is verschenen in het kader van het programma 2020-2021 van 
de Initiatiefgroep Klimaatadaptatie en Biodiversiteit, de samenwerking van de 
gemeente Breda, de corporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en de 
Gezamenlijke Huurderskoepels. Het IKAB programma is een onderdeel van het 
Uitvoeringsprogramma van de Alliantie 2019-2022.

Fotomateriaal:
Stichting Tussentuin, Talis, Woonstad, Stadgenoot, Martine Kreuger, Buro 
Bergh, Studio Architectuur MAKEN, gemeente Breda, Urban Synergy, Google-
Maps, Tijmen Kielen photography & film, Anneke van Veen.

Colofon
Dit boekje is geschreven door Anneke van Veen, programmamanager IKAB.  
Vormgeving: Ellen Akkerman - design.
Onderdelen mogen worden gekopieerd onder voorbehoud van vermelding: 
CoOLbox Breda, Anneke van Veen - programmamanager Initiatiefgroep 
Klimaatadaptatie en Biodiversiteit Breda - 2021

Met grote dank aan alle betrokkenen.

December 2021

ae.van.veen@kpnmail.nl

B u r e a u  v a n  V e e n
a d v i e s  |  k w a l i t e i t  |  l e e f o m g e v i n g
w e b s i t e  h t t p s : / / a n n e k e v a nve e n . c om /
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