
Gilde Rapport Natuurinclusief - Klimaatpositief 

Gilde Opleidingen Roermond Herbestemming Philips gebouwen pg  1 

Rapport 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Gilde Rapport Natuurinclusief - Klimaatpositief 

Gilde Opleidingen Roermond Herbestemming Philips gebouwen pg  2 

-Groene gevels 

Wij gaan een stuk van het gebouw weghalen waarvan het dak een stuk lager ligt. Deze zijde 
van het gebouw gaan we een Groene gevel toepassen deze groene gevel heeft ook een 
functie voor de natuur. 

Functie Groene gevel 

1. Vogels kunnen zich nestelen in de muur. 
2. Invloed op temperatuur. 
3. Houdt water vast. 
4. Draagt bij aan biodiversiteit. 
5. Draagt bij aan luchtzuivering. 
6. Produceert zuurstof. 
7. Langere levensduur van gevel. 
8. Akoestische meerwaarde. 
9. Multifunctionele ruimtegebruik. 

 

-Groene binnen gevel 

Als oplossing om toch nog een beetje groen 
aan de binnen kant van het gebouw te krijgen 
hebben we bedacht. De achterkant van de 
appartementen ook van groen te voorzien. 

Dat is in de hal van de binnenplaats daar 
hebben we de 1 muur voorzien van groen 

-Voordelen 

1. Een natuurlijke luchtfilter  
2. Geen geluidoverlast van ventilatoren 
3. Een uitstekende geluidsisolator  

 

-Groen/blauw dak  

Met de groen blauwe daken word eigenlijk 
bedoelt dat het een combi is van een 
vegetatie oftewel groen dak en Een blauw 
dak. Hiermee word bedoelt een dak waar 
het water op kan blijven staan voor een 
bepaalde tijd.  
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Nestmogelijkheden en schuilplekken voor vogels en vleermuizen 

Ook lokken klimplanten vlinders, andere insecten en vogels uit de buurt naar u toe. Ze bieden 
namelijk álles wat vogels willen. Voedsel (bessen of insecten) en rust- of nestplekken op veilige 
hoogte in de bos dichte stengels en bladeren. Snoei dus alleen voor of na het broedseizoen! Plant nu 
één of meer van deze zes eersteklas klimmers, nog voor het begint te vriezen. 

Groen zorgt voor vermindering van hitte stres 

Groen kan water vasthouden en verkoelt de omgeving door de verdamping van vocht. Het 
vergroenen van de leefomgeving is dan ook de oplossing voor het bestrijden van hittestress! 
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Bio divers aanplantingsplan 

Bij de bio diverse tuin is er een vuistregel: minstens 60 procent beplanting en maximaal 40 procent 
verharding. Ga voor variatie en inheemse, nectarrijke planten voor elk seizoen. Inheemse tuin-, pot- 
en kuipplanten trekken veel meer insecten, zoals vlinders en bijen, aan dan exotische exemplaren. 
Bovendien gaan deze langer mee, omdat ze hier in ons klimaat van nature gedijen, en vragen ze 
minder verzorging in de vorm van speciale voedings- of meststoffen en water. 

 

stadslandbouw 

Stadslandbouw kan lokale voedsel- en energieproductie in de stad koppelen aan maatschappelijke 
doelen, zoals ontspanning, zorg of educatiemogelijkheden. Stadslandbouw kan variëren van balkon- 
of daktuin in de binnenstad, via volkstuinen tot professionele stedelijke voedselproductie en 
voedselverwerking aan de rand van de stad. Iedere verschijningsvorm verdient zijn eigen plek in de 
stad en kan bijdragen aan een duurzame en leefbare stad en mogelijk de stedelijke footprint 
verkleinen. 

 

Groene oevers, gras en bomen 

Groene oevers komen niet echt ter spraken dat komt omdat er niet echt een beekje ofzo in de buurt 
zit. Verder met is er veel gras te vinden op het terrein van de weerstand, en ook staan er al een 
aantal bomen en worden er ook nog meer geplant zo heeft het een goede uitstraling en is natuurlijk 
goed voor het milieu.  

 

Riet in en aan het water 

Dit is bij ons project niet van toepassing dit komt omdat er geen water te vinden is. Het enigste wat 
in de buurt ligt is de maas, alleen ligt dat niet op een afstand dat het zin/nut heeft voor ons project.  

 

Regenwater drainage  

Een regenton kun je koppelen aan je bestaande hemelwaterafvoer (regenpijp). Door een 
vulautomaat tussen de regenton en regenpijp aan te sluiten, wordt overtollig water naar een 
infiltratieplek in de tuin of het riool geleid als de ton vol zit. Ook een bladvanger bovenaan de 
regenpijp is handig: deze scheidt bladeren en andere grove delen van het regenwater om 
verstopping en vervuiling van het water te voorkomen. Plaats de ton op een verhoging, zodat de druk 
hoog genoeg is wanneer je hier een tuinslang aan koppelt. 
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Insectenvriendelijke beplanting  

Bestuivers zoals bijen en zweefvliegen hebben bloemen nodig. Bloemen bevatten namelijk stuifmeel 
en nectar, de belangrijkste voedselbronnen van bestuivers. Maar niet alle soorten bestuivers maken 
gebruik van dezelfde bloemen. Daarom is het een goed idee om veel verschillende soorten bloeiende 
planten in je tuin te zetten. Die variatie is niet alleen leuk voor jezelf, maar dus ook heel fijn voor de 
bijen, zweefvliegen en vlinders. 
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Mogelijkheden om mee te werken aan de omgeving  

Water: 

We willen water in de omgeving hergebruiken door het regen water te infiltreren in de grond en dat 
water op te vangen in kratten en opnieuw te gebruiken, ook is het nog een optie om vaten neet te 
zetten om regenwater op te vangen en die te gebruiken voor bijvoorbeeld de auto te wassen 
enzovoort.  

En misschien is het ook een optie om een soort vijver te plaatsen en dat waterplanten er omheen te 
zetten dit is vooral goed voor de natuur en je kan eventueel ook het water gebruiken door ze te 
filteren.  

Hitte: 

Omdat een groene gevel water kan opvangen en vast houden daalt de hitte stres binnen een stad of 
dorp waardoor er een goed klimaat blijft. 

Biodiversiteit: 

We willen bij de weerstand veel verschillende soorten planten en bomen gaan plaatsen, dit is vooral 
goed voor de natuur en ook voor de dieren in de buurt. In de platen en bomen gaan veel vogels zich 
nestelen en door de aantal bloemen komen er ook veel insecten.  

Luchtkwaliteit: 

De luchtkwaliteit in de buurt word goed geregeld om dat er vooral veel groen geplant gaan worden, 
bijvoorbeeld bomen, planten en bloemen.  

Multifunctioneel ruimte: 

We willen vooral de ruimtes buiten goed gebruiken om veel groen te plaatsen zodat het goed is voor 
het milieu en duurzaam is, dit kan ook meteen gebruikt worden om bijvoorbeeld door een soort park 
van te maken zodat de mensen er ook lekker een rondje kunnen lopen.  

En in het gebouw willen we gebruik maken van een gezamenlijke ruimte waar de mensen samen 
kunnen komen en er bijvoorbeeld spellen kunnen doen of gewoon koffie gaan drinken. 

 

 

  


