
KLIMAATOPLOSSINGEN
voor bedrijventerreinen

Het klimaat verandert: de zomers 
zijn heter en extreme buien komen 
vaker voor. Bedrijventerreinen zijn 

vaak niet voldoende ingericht op deze 
uitdagingen. Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden werkt graag mee 

aan het klimaatbestendig inrichten van 
uw bedrijf of bedrijventerrein en geeft 
ter inspiratie in deze folder een aantal 

oplossingen.
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WATEROPSLAG
Verwijder verharding en leg een groene 

greppel (wadi) aan. Zo ontstaan er 
plekken waar het water langzaam kan 

infiltreren. Dit helpt bij het voorkomen van 
wateroverlast en beperkt droogte.

Het extra groen zorgt voor een fijne koele 
omgeving. 

 

BOMEN
Bomen zorgen voor verkoeling en werpen 
schaduw op wegen en parkeerplaatsen. 

Hiermee creëert u een groene en 
aangename verblijfplaats voor bezoekers en 

werknemers.
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GROENE DAKEN
Een groen dak zorgt voor extra isolatie 

en is daarmee een goede oplossing 
om je bedrijf koel te houden tijdens 

zomerse dagen. Ook zijn ze goed voor de 
biodiversiteit en de waterhuishouding. 

Daarnaast dragen ze bij aan een duurzame 
uitstaling van uw bedrijf. 

GRAS OF GRIND
Met een strook gras of grind langs uw 

gevel kan het water makkelijker wegzakken 
in de bodem. Het vermindert plasvorming 

en de kans op wateroverlast. Een quick win! 

KLEUR DE GEVEL
Een quick win: vermijd donkere materialen. 

Een witte of lichte gevel, straat en dak 
reflecteren hitte en warmen daardoor 

minder op. Dit draagt bij aan een koelere 
omgeving en lagere kosten voor koeling.
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INFILTRATIEKRATTEN
Moet u binnenkort de verhardingen, zoals 
opritten en parkeerplaatsen op het terrein 

aanpakken? Overweeg dan om direct 
infiltratiekratten onder de verharding te 
plaatsen. Deze kratten zorgen voor veel 
waterberging zonder dat dit ruimte kost.

GRASBETONTEGELS 
Een grasbetontegel is een vorm van 

halfverharding die uitstekend geschikt 
is voor parkeerplaatsen. Water kan hier 

gemakkelijk de grond in zakken. 
 

OPPERVLAKTEWATER
Grenst uw bedrijf aan het water? Kijk of 
er mogelijkheden zijn om het talud te 

verflauwen en natuurlijkvriendelijk in te 
richten. Ook voor vijvers is er vaak veel 

mogelijk.
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GROENSTRUCTUREN
VERLAGEN 

Verlaag groenstructuren op het terrein 
zodat het water daarnaartoe stroomt en 

kan infiltreren. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten; minder wateroverlast en minder 

droogteproblematiek. Een quick win!

SLIM INGERICHT WEGDEK
Een slim ingericht wegdek is een wegdek 

dat halfdoorlatend is en water afvoert 
naar verlaagde groenstructuren. Zo kunnen 
bij de aanleg van een nieuw wegdek veel 
watergerelateerde problemen voorkomen 

worden. 
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Neem contact op

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
werkt graag samen aan een groener en gezonder 

leef- en ondernemersklimaat. 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Email - bedrijvenenklimaat@hdsr.nl 

Website - www.hdsr.nl 
Tel - 030-6345700

Netwerk Water en Klimaat
Email - info@waterenklimaatutrecht.nl

Website - netwerkwaterenklimaat.nl

Gemeente
Vraag naar economische zaken, klimaatadaptatie en/

of duurzaamheid.

Informeer voor subsidiemogelijkheden bij:
- Provincie Utrecht -

- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland- 
- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden -


