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Adaptatiemogelijkheden thuis

een regenton buffert 

en vangt water op



Een groendak aanleggen

Positief effect

• op wateropslag:    +++ 

• tegen hittestress:  ++ (buiten en binnen)

• extra voordelen:    biodiversiteit, bescherming dakbedekking, 

verfraaiing gebouw, …

Kostprijs                     +++ (er is wel een premie)Kostprijs                     +++ (er is wel een premie)

Nodige expertise      ++ (gratis advies beschikbaar)



Een groene gevel aanplanten
Positief effect

• op wateropslag:    + 

• tegen hittestress:  ++ (buiten en binnen)

• extra voordelen: biodiversiteit, opvangen fijn stof, 

verfraaiing gebouw, …

Kostprijs                     + (er is een premie voor groepen)Kostprijs                     + (er is een premie voor groepen)

Nodige expertise      + (gratis advies beschikbaar)



De oprit omvormen tot half-open

verharding
Positief effect

• op wateropslag: ++   (groene voegen) 

+++ (grasdals) 

• tegen hittestress:  +     (grasdals)

• extra voordelen:    groener straatbeeld, geluids buffering

Kostprijs                      ++ Kostprijs                      ++ 

Nodige expertise       +



De koer of voortuin open breken en 

beplanten
Positief effect

• op wateropslag:     +++

• tegen hittestress:  ++

• extra voordelen:   groener (staat)beeld, 

biodiversiteit, recreatie

Kostprijs                     ++ Kostprijs                     ++ 

Nodige expertise      +



Een boom planten

Positief effect

• op wateropslag:    + 

• tegen hittestress:  +++ (schaduwvorming door bomen)

• extra voordelen:    belangrijkste koolstof-opslager,   

biodiversiteit, groener (straat)beeld

Kostprijs                     + Kostprijs                     + 

Nodige expertise      +



Een regenton aansluiten

Positief effect

• op wateropslag:     +

• tegen hittestress:  0

• extra voordelen:   praktisch om water te geven 

Kostprijs                     ++ (wel besparing op waterfactuur)

Nodige expertise      +Nodige expertise      +



Regenwater-infiltratiesysteem 

aanbrengen
Positief effect

• op wateropslag:     +++

• tegen hittestress:  

• extra voordelen: grondwaterpeil blijft overeind

Kostprijs                     +++ (premie)

Nodige expertise      +++Nodige expertise      +++



Regenwater-recuperatie aanbrengen

Positief effect

• op wateropslag:     +++

• tegen hittestress:   0

• extra voordelen:    waterfactuur gaat vors omlaag

Kostprijs                     +++ (premie)

Nodige expertise      +++Nodige expertise      +++



Zonnewering aanbrengen aan de 

buitenkant
Positief effect

• op wateropslag:     0

• tegen hittestress:  ++ (meer comfort binnen)

• extra voordelen:   

• Kostprijs                     +++ 

• Nodige expertise      ++• Nodige expertise      ++



Overstromingsschotten voor deuren 

en garage aanbrengen
Positief effect

• op wateropslag:     0

• tegen hittestress:  0

• extra voordelen:   veiligheid bij overstroming 

Kostprijs                     ++ 

Nodige expertise      ++Nodige expertise      ++



Overzichtstabel

• Nog te maken



Inspiratie…

• www.plantwerpen.be

• www.antwerpen.be/stadstuinieren

• www.Rainproof.nl


