
Klimaatadaptatie bedrijventerreinen
Gemeente Amersfoort 
28/06/2022



Programma

• Klimaatproblematiek in de stedelijke omgeving

• Waarom is klimaatadaptatie belangrijk?

• Wat levert klimaatadaptatie en een groene werkomgeving op?

• Wat zijn kosten van maatregelen?

• Amersfoortse voorbeeldprojecten

• Ons aanbod



“De aarde warmt op en het klimaat verandert. Nederland, en zo ook Amersfoort, moet zich 

voorbereiden op de risico's van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen.”



Klimaatproblematiek hangt direct samen met de inrichting van de 
stad en het materiaalgebruik 

Bron: gosmartbricks.com



@Wateroverlast bedrijventerrein Harselaar - Aveco de Bondt

Klimaatproblematiek hangt direct samen met de inrichting van de 
stad en het materiaalgebruik 

https://www.avecodebondt.nl/nl/projecten/detail/wateroverlast-bedrijventerrein-harselaar


We moeten ons de komende jaren verder aanpassen!



Klimaatadaptatie zorgt ervoor dat…

Je droge voeten houdt bij een zware regenbui, door infiltratie. Er 
is minder sprake van wateroverlast.

Hitte(stress) wordt tegengegaan door de aanwezigheid van 
groen en koele plekken.

Droogte wordt tegengegaan doordat de omgeving regenwater 
langer vasthoudt en niet alleen afvoert.

De biodiversiteit wordt versterkt.



Nog meer voordelen:

• 6-20% lagere energielasten voor koeling.

• 3-10% lagere energielasten voor verwarming.

• Koeler dakoppervlak zorgt voor 6% stijging in rendement zonnepanelen.

• Tot 2x langere levensduur dakbedekking.

• Vastgoedwaarde stijgt tot 10% door maatregelen en meer groen.

bron: IVN



Werklandschappen van de toekomst: Groen, gezond en 
klimaatbestendig  

• Verminderen van ziekteverzuim en het verhogen van de 

productiviteit en werkplezier.

• Aantrekkelijke gemengde woon-werkgebieden.

• Groene en koele plekken voor werken, wonen én 

recreatie in een verdichtende, groeiende stad. 

• Hogere waarde van vastgoed.



Groene bedrijfsgebouwen en terreinen als uithangbord voor 
ondernemen met impact 

• Klanten verwachten een positieve maatschappelijke impact. 

• Groen als uithangbord voor je duurzame ambities.

• Investeren in groen draagt bij aan aantrekken van nieuwe -en behoud van-

bestaande klanten en medewerkers. 

-> En daarmee aan de financiële resultaten van je onderneming.



Verschillende oplossingen, een deel hiervan is relatief makkelijk 
te implementeren

• Aanleg van groene of blauwe daken (wit verven van daken) 

• Vergroten groen oppervlak terrein en aanleg plantrijke bermen

• Planten van schaduwbomen 

• Grasbeton / groene parkeerplaatsen / infiltrerende parkeerplaatsen/

• Afkoppelen regenpijp + regentonnen of watertorens

• Aanleggen wadi’s / regenwater opvang

De maatregelen-toolbox | Amersfoort Rainproof

https://www.amersfoortrainproof.nl/toolbox


Kosten van klimaatadaptieve oplossingen variëren per maatregel

Maatregel Bandbreedte kosten per eenheid in 

Euro

(pocket) Park aanleg €30-100  per m2

Boom planten €350-750 per stuk

Plantrijke berm €30 per m2

Groen dak €30-100 per m2

Daktuin €300 per m2

Groene gevel €15-175 per m2

Wadi €60-110 per m2

Regenton €80-100 per stuk

Waterdoorlatende verharding €35-100 per m2

Waterbergend dak €90-150 per m2

Wit verven dakoppervlak €2-10 per m2



Voorbeeldprojecten gemeente Amersfoort

Voetbalvereniging KVVA
Transformatie van Zonnehof

Beplante Wadi

Vathorst 

Comomeer

Tal van groene schoolpleinen



Ons aanbod

1. Gratis dakconstructie berekening. Hiermee krijg je inzicht of je 

bedrijfsdak geschikt is voor een groen dak en/of zonnepanelen. 

2. Gratis gesprek met groenadviseur: ondersteuning in proces.

Let op: aanmelden kan tot 5 juli. Zijn er meer dan 20 aanmeldingen? 

Dan wordt er geloot. 

*Inschrijven vanaf 29/06 (00:00) tot  05/07 (23:59)  



Aanmelden

• Kijk op: www.amersfoortduurzaam.nl/klimaatadaptatiebedrijven

• Neem gerust een flyer mee. Daar staat ook de link naar de aanmeldpagina en een QR-

code.

*Inschrijven vanaf 29/06 (00:00) tot  05/07 (23:59)  

http://www.amersfoortduurzaam.nl/klimaatadaptatiebedrijven


De gemeente gaat 

ook aan de slag





Subsidies om eens naar te kijken:

• Provincie Utrecht: 

• Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen | 
provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

• Waterschap: 

• Heb je een initiatief dat onze steun verdient? Wij dragen er graag 
aan bij! - Vallei en Veluwe (vallei-veluwe.nl)

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen#waarvoor-subsidie-aangevraagd-worden
https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/slag-buurt/wij-steunen/initiatief-onze/


Dank u wel!



Bijlage: onderhoudskosten per jaar



Links en informatie

• Maatregelen | Bouw Adaptief

• Home | Multifunctionele Daken

• Zeven redenen om te investeren in een groene stad – WUR

• Factsheets – De Groene Stad

• RVO - Klimaatadaptatie

https://bouwadaptief.nl/maatregelen/
https://www.multifunctioneledaken.nl/
https://www.wur.nl/nl/show-longread/zeven-redenen-om-te-investeren-in-een-groene-stad.htm
https://degroenestad.nl/factsheets/
https://infographics.rvo.nl/klimaatadaptatie/

