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2 Voorwoord 
De roep om nieuwe woningen wordt steeds luider. Terwijl “woningnood” toeneemt, gebruiken 
steeds minder mensen de woningen die er al zijn. Uitbreiding van de stad maakt dat probleem alleen 
maar groter. Wij denken juist de focus op bestaande woningen de sleutel is. 
 
De Nederlandse stadswijken krimpen. Vergeleken met de jaren 70 leven er in een gemiddeld 
huishouden 40% minder personen en dat terwijl de huizen en straten niet kleiner zijn geworden. 
Doordat er veel minder mensen wonen dan voorheen zijn voorzieningen niet meer levensvatbaar, 
scholen worden samengevoegd en er is steeds minder leven op straat. Dan is het logisch dat 
vereenzaming toeneemt, dat verduurzaming moeilijker gaat, dat het autogebruik toeneemt. Het is 
tijd voor een switch voor de omgang met woningnood! 
 
Deze woningnood in Nederland is de afgelopen maanden de primaire focus geweest van onze groep 
Horizon. Wij bestaan uit vijftien studenten van de Bouwkunde opleiding op het Technova College te 
Ede. Wij zitten in ons derde leerjaar en pakken dit project zeer enthousiast aan. Wij bestonden 
voorheen uit 3 verschillende groepen, maar wij hebben besloten om onze krachten te bundelen om 
het ultieme idee te bedenken om de woningnood op te lossen. Met ons oog op de toekomst willen 
wij onze visie werkelijkheid laten worden en onze praktijkervaringen toepassen om dit ultieme idee 
te realiseren.  

3 Samenvatting 
Dit rapport staat in het teken van een natuur inclusief ontwerp. In dit verslag gaan we in op 
verschillende onderdelen; Groen-/blauw dak, Groengevel, Nestmogelijkheden vogels, 
Nestmogelijkheden insecten, Water eco-slim en mogelijkheden tot een moestuin. De definitieve 
keuzes die worden gemaakt in het project worden toegelicht op pagina 19.  
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5 Groen dak-blauw dak 
5.1 Groen dak-blauw dak  
5.1.1 Groen dak  
Een groen dak ofwel een sedumdak bestaat uit grassen en vetplanten. De planten kunnen op 
verschillende manieren geplaatst worden; kant-en-klare cassettes of matten. Deze systemen zijn 
eenvoudig op een bestaand dak aan te brengen. Het gewicht van de cassettes of matten bedraagt 
omennabij 20kg/m2. De kosten van sedum zit tussen de 40 en 100 euro per m2 inclusief aanleggen.   
 
Een groen dak draagt bij aan de biodiversiteit in de wijk. De planten en grassen bieden ruimte voor 
insecten en of andere gedierten om zich te nestelen. Naast nestelen kunnen de organismes ook 
voedsel vinden. Het groene dak neemt ook CO2 en fijnstof op. Hierdoor is er een betere 
luchtkwaliteit in de wijk.   
 
Naast dat met een groen dak de biodiversiteit wordt uitgebreid in de wijk heeft het ook voordelen 
voor de levensduur van het dak. Dit komt omdat de weersinvloeden zoals de zon of neerslag niet 
direct op de dakafwerking komt maar op de laag met sedum. Als sedum wordt toegepast gaat het 
dak eens zo lang mee. De laag isolatie heeft ook een isolerende werking. Het blijft in de zomer koeler 
binnen en in de winter warmer.  
 
5.1.2 Opbouw groen dak  
Matten systeem: 
Het sedum dak met het matten systeem bestaat uit 
verschillende lagen. De eerste laag is de dakbedekking om 
het dak waterdicht te maken. De tweede laag is een 
noppenmat, deze mat zorgt ervoor dat het overtallige 
water wordt afgevoerd. Laag drie is een wortelwerend 
filtervlies, deze mat zorgt ervoor dat de voedingstoffen niet 
weggespoeld worden door het water. De laatste laag 
bestaat uit voedingsstoffen waar de planten en grassen in 
kunnen groeien.   
 
5.1.3 Opbouw kant en klare cassettes  
Aan de onderkant licht een drainagemat (11mm), met daarop een subtraat laag (50mm) of minerale 
wol wanneer er gekozen wordt voor een lichtgewicht oplossing (20mm). Als laatste plaats je de 
sedummatten (20mm a 40mm).  
 
5.1.4 Verschillende groene daken  
Er zijn verschillende soorten groene daken die kunnen worden geplaatst op schuine- en platte daken. 
Bij platte groene daken is de maximale hellingsgraad van het dak 5 graden en bij schuine groene 
daken is dat van 1 tot 45 graden. Je hebt extensieve groene daken en intensieve groene daken. Bij 
een extensief groen dak is de belasting 40 tot 110 kg per m2 dit is anders bij intensieve daken die 
hebben een belasting van 200 kg per m2.  
Een voordeel van een extensief groen dak is dat het weinig onderhoud nodig heeft in tegenstelling 
tot een intensief groen dak die veel onderhoud nodig heeft.  
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5.1.5 Blauwe daken 
Groenblauwe daken kunnen regenwater tijdelijk of permanent vasthouden, hierbij wordt het 
regenwater vertraagd afgevoerd en/of geabsorbeerd door het substraat en beplanting.  
Voordeel van dit retentie denksysteem is dat het overvloedige regenwater niet meteen afgevoerd 
wordt en daardoor het rioleringssysteem niet belast tijdens of direct na een hevige piekbui. Met een 
groen dak is het in de zomer tussen de 3 en 6 graden koeler en in de winter 2 à 3 graden warmer 
vanwege de isolerende werking van het vegetatiedak. Ook filtert de vegetatie op het dak de lucht en 
kan er tot 200 gram fijnstof per vierkante meter worden gezuiverd. Dit effect is het grootst bij 
grasdaken en natuurdaken. Een groen/blauw dak kan ook weerkaatsing van geluid verminderen. Er is 
hierbij een reductie mogelijk tot 46 dB bij een grondlaag van 200 mm dik.  
 
Met groen/blauwe daken kunnen we efficiënter met water omgaan mede door de opslag van het 
water wat we in droge perioden weer kunnen gebruiken. Bij blauwe daken blijft het regenwater 
tijdelijk op het dak staan. Het water wordt vertraagd afgevoerd door een geknepen afvoer zodat er 
voor een volgende bui weer genoeg opslagcapaciteit is. Dit is een statisch blauw dak en een 
dynamisch blauw dak is voorzien van een besturingssysteem dat op basis van weersvoorspellingen 
het water loost voor een bui. Hierdoor is de opslagcapaciteit maximaal. Bij een dynamisch blauw dak 
met wel rekening gehouden worden met de hoge belasting op het dak.  
 
5.1.6 Voordelen blauw dak  
Een blauw dak zorgt ervoor dat het geluid minder wordt weerkaatst en kan i.c.m. zonnepanelen 
meer rendement opleveren een blauw dak gaat ook langer mee dan een normaal bitumen dak 
doordat het water geleidelijk wordt afgevoerd tijdens piekbuien wordt het riool minder belast. Het is 
een veel milieuvriendelijkere optie en zorgt voor verkoeling van het dak en de binnenruimte.  
 
 
5.1.7  Consequentie dakconstructie  
De dakconstructie is verzwaard uitgevoerd. Dit om zo de extra belasting van het sedum en de 
zonnepanelen te kunnen dragen. In het rapport Haalbaar ophaalbaar wordt hier dieper op in gegaan.  
 
5.1.8 Welke dak typen wordt er toegepast  
In het project wordt er gekozen voor een groen sedum dak. Dit om de biodiversiteit uit te breiden in 
de wijk, betere lucht kwaliteit te realiseren, rendement zonenpanelen te verhogen en om een betere 
isolatiewaarde te halen. 
 
Er worden twee verschillende systemen toe gepast binnen de wijk. Platten daken worden voorzien 
van het sedum matten systeem. Op schuinen daken wordt het sedum in kant en klare cassettes 
geplaatst. Deze keuzes omdat het matten systeem goedkoper en op platten daken kan worden 
toegepast, dit is niet mogelijk op hellende daken daarom passen we daar de cassettes toe.   
  



RAPPORTAGE  
HORIZON SMART CIRCULAIR 

8 | P a g i n a  
Auteurs:  Daan Peeters, Olav Sluijmers & Bart Wessels 
Titel:   Natuurinclusief bouwen 
Datum:  25 mei 2022 

 

 
Bij onze ontwerpen maken we gebruik van een sedum dak op de bovenkant van het dak.  
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Alle voordelen van een groen/blauw dak 
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6 Groengevel 
6.1 Groengevel 
Groene gevels zijn mooi en verbeteren de kwaliteit van de leefomgeving en de biodiversiteit in de 
wijk. Naast dat het de biodiversiteit ten goede komt bevordert het ook de levensduur van je gevel. Er 
zijn veel verschillend soorten groene gevelbekledingen. 
 

6.2 Soorten groengevels 
Er zijn verschillende vormen van groene gevels. Zo zijn er: energiegevels, klimgevels en ecogevels. 
Naast deze vormen kun je er ook voor kiezen om een groene gevel toe te passen als een moestuin.  
 
6.2.1 Energiegevels 
Energiegevels zijn groene gevels met daartussen in zonnepanelen. Zonnepanelen worden aan de 
gevel gehangen aan een ophang systeem. Op de stroken waar geen zonnepanelen kan er een 
rasterwerk geplaatst worden met groene klimplanten.   
 
6.2.2 Klimgevels 
Bij groene klimgevels worden er eerst RVS-afstand houders geplaatst op 
de bestaande gevels. Tussen de afstand houders worden er kabels 
gespannen. Onder aan de gevel worden klimplanten geplaatst die tussen 
de kabels groeien. De kabels kunnen in alle richtingen gespannen worden.  
 
6.2.3 Ecogevels 
Een ecogevel is een wat breder begrip. Omdat groene gevels in meerdere opzichten 
bijdragen aan een beter milieu, kan een ecogevel goed deel uitmaken van het proces van groen 
bouwen en groen wonen.  

6.3 Systeem soorten voor groengevels 
Afhankelijk van het doel van de gevel en de ligging ervan, zijn er een aantal groene gevelsystemen 
verkrijgbaar: 

 Met substraat gevulde panelen  
 Een systeem bestaande uit doeken/zakken gevuld met substraat en daarop de begroeiing 
 Zelfdragende bouwelementen, zoals holle metselstenen of holle betonvormen 

 
Maar het basissysteem voor elke groengevel is hetzelfde, verticale modules waarin de vegetatie 
wordt geplant. Met uitzondering van de zelfdragende elementen, worden deze modules middels een 
ophangsysteem aan de muur bevestigd. In de modules wordt vervolgens de geschikte substraatsoort 
aangebracht en daarin als laatste de beplanting. Substraat, op zijn beurt, is ook weer verkrijgbaar in 
verschillende soorten. De reden daarvoor is dat de diverse plantensoorten andere behoefte hebben 
en een gevel op het zuiden met veel zonuren stelt andere eisen aan het substraat dan een muur op 
het noorden.  
  

Klimgevel  
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6.4 Modulogreen 
Een van de innovaties die Mostert De Winter op de markt heeft 
gebracht betreft het niet grondgebonden Modulogreen het 
groene gevelsysteem dat volledig als buitengevel toegepast kan 
worden.  
 
6.4.1 Duurzaamheid 
Het Modulogreen® gevelsysteem is ontwikkeld volgens de Cradle to Cradle 
principes en kan met een minimale aanpassing aan de gevelconstructie 
worden toegepast. Het Modulogreen® Gevelpaneel-systeem is uitstekend 
geschikt voor toepassing in het Nederlandse klimaat. Het heeft een 
beperkt watergebruik en dankzij het 'open modulesysteem' is een teveel 
aan water nooit een probleem. Ook extreme koude veroorzaakt geen 
schade. Modulogreen® maakt geen gebruik van kwetsbare doek- en 
vliesconstructies of cassettesystemen gevuld met minerale wol of schuim. 
Modulogreen® is een van de oudste groene gevelsystemen in Europa dat 
succesvol wordt toegepast. 
 
6.4.2 Welk type groen gevel wordt er toegepast  
In het project wordt er gekozen voor een klim groen gevel. Dit wordt toegepast omdat het een 
goedkope optie is. Het is goedkoper omdat er geen cassettes aan de gevel hoeven gehangen te 
worden. De planten halen de voedingsstoffen uit de grond. Bij dit systeem hoeft er ook geen 
irrigatiesysteem toe gepast te worden.  

 

 
Bij onze ontwerpen passen we een klimgevel toe aan de zijkanten en voorkanten.  
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7 Nestmogelijkheden vogels 
7.1 Nestmogelijkheden vogels 
Gevaren liggen vaak op de loer in de tuin, die wij als tuinbezitters niet opmerken. Dit zijn onder 
andere keldertrappen, lichtputten of open waterbronnen. Om te voorkomen dat wilde dieren 
gewond raken of zelfs sterven, is het raadzaam om deze bronnen van gevaar voldoende te bedekken. 
Daarnaast moet u regelmatig de keldertrap controleren om er zeker van te zijn dat er daar geen 
dieren zijn die niet alleen de trap op kunnen. 
Een groendak of een groengevel zijn voor vogels zeer nuttig, de vogels kunnen hier voedsel vandaan 
halen, schuilen en zich voortplanten. Inheemse plantensoorten zijn harder en sterker dan exotische 
planten, vermenigvuldigen op natuurlijke wijze en bieden de beste schuilplaatsen en voedsel voor de 
plaatselijke fauna. Bomen, dichte hagen en besdragende struiken bieden goede broedplekken voor 
vogels. Hoge bomen bieden juist weer bescherming en koelte tijdens warme zomerdagen. 
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7.2 Welke nestmogelijkheden zijn er? 
7.2.1 Neststenen voor gierzwaluwen  
Gierzwaluwneststenen voor verborgen inbouw worden ingemetseld in de spouw en verdwijnen 
achter een laag geschifte gevelstenen. Alleen een kleine invliegopening in de gevel is zichtbaar: 

 Een sparing in het metselwerk van 50 x 50 mm 
 Een geboorde cirkel van Ø 50 mm 
 Een liggende rechthoek, uitgeslepen van 70 mm breed en 35 mm hoog 

Dit type neststeen is zeer geschikt om in monumenten aan te brengen. 
 

 
 
Bij de neststenen voor zichtbare inbouw valt de voorzijde gelijk met de gevelstenen. De voorzijde is 
standaard voorzien van de juiste invliegopening. Blinde, monotone zijkanten van gebouwen, vaak op 
het noorden georiënteerd, vormen de ideale gevels voor gierzwaluwbroedplaatsen. Decoratief 
ingemetselde neststenen kunnen deze gevels een extra nuttige functie en een architectonische 
meerwaarde geven. 
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7.2.2 Geïntegreerde nestgelegenheid 
Van geïntegreerde nestgelegenheid is sprake als loze ruimten van gebouwen toegankelijk worden 
gemaakt als broedholten. Als deze ruimten veilig en groot genoeg zijn en niet te warm worden, kan 
men op een eenvoudige goedkope manier nestplaatsen maken. 
In feite is dit de oervorm van nestelen in gebouwen: loze ruimten die door de vogels bij toeval 
worden ontdekt en bezet. Het verschil is dat de loze ruimten nu bewust toegankelijk worden 
gemaakt. 
Architecten kunnen bij het ontwerpen van gebouwen ruimten speciaal inrichten als 
gierzwaluwbroedplaats. Dat kan zo gebeuren dat behalve de kleine invliegopening de broedruimte 
zelf niet zichtbaar is. Door ritmisch aangebrachte invliegopeningen in siermetselwerk of speklaag kan 
een gevel een architectonische meerwaarde krijgen. Invliegopeningen kunnen ook van ornamenten 
worden voorzien. Blinde, eentonige zijkanten van huizenrijen en gebouwen, vaak gelegen op het 
noorden, kunnen hierdoor een aantrekkelijker aanzicht en extra functie krijgen.  

 
 
7.2.3 Dakpannen voor gierzwaluwen 
Hoewel zo’n 25 jaar geleden de gierzwaluwpannen in 
zwang raakten is het niet meer aan te raden deze op 
grote schaal toe te passen. 
Jonge gierzwaluwen worden geboren in juni en vliegen pas tussen eind juli en eind augustus uit. Ze 
verblijven dus tijdens hoog zomer in de broedruimten. Metingen tonen aan dat de temperatuur 
onder pannen van geïsoleerde daken op kan lopen tot boven 60°C. Jonge gierzwaluwen gaan dood 
op het nest bij deze extreme hitte of kruipen naar buiten en dat overleven ze meestal ook niet. De 
hoge temperaturen in de nesten zijn waarschijnlijk doodsoorzaak nummer één onder jonge 
gierzwaluwen. 
De meeste daken van huizen of gebouwen hebben een te flauwe hellinghoek waardoor het ook op 
het noorden onder de pannen te warm wordt. Alleen de noordzijde van gebouwen met heel spitse 
daken, een helling van minimaal 45 graden maar bij voorkeur veel schuiner, komen nog voor 
gierzwaluwdakpannen in aanmerking. 
Gierzwaluwpannen verschaffen gierzwaluwen toegang tot de ruimte onder de pannen. Het zijn 
dakpannen die aan de bovenzijde voorzien zijn van een cilindervormige koepel, de neus. Die neus 
heeft aan de voorzijde een invliegopening op gierzwaluwmaat van ongeveer 70mm breed en 35mm 
hoog. In het midden van de pan, onder de neus, bevindt zich een grote, veel bredere doorgang. Via 
deze doorgang bereikt de gierzwaluw de ruimte tussen de pannen en het dakbeschot. De 
gierzwaluwpan is dus slechts de toegang tot die ruimte. Het eigenlijke nest maakt de gierzwaluw op 
enige afstand van de gierzwaluwpan ergens op het dakbeschot in de kruising van panlat en 
daktengel. 
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7.2.4 Nestkasten voor gierzwaluwen 
Gierzwaluwen broeden ook in nestkasten. De vorm en de maten van de nestkast moeten zijn 
aangepast aan de lichaamsbouw en de broedeisen van de gierzwaluw. Gierzwaluwnestkasten zijn 
kant en klaar te koop in een aantal verschillende modellen. Er zijn ook gedetailleerde 
bouwtekeningen met beschrijving van nestkasten beschikbaar om ze zelf te maken. Ieder model kast 
heeft een eigen toepassing. 
 
Een goede nestkast voor gierzwaluwen: 

 Heeft een minimum bodemoppervlak van 150 x 250 mm 
 Heeft een minimale hoogte van 130 mm 
 Heeft een invliegopening maximaal 20 mm boven de bodem van de nestkast 
 Heeft een invliegopening in de juiste maat: rond 50 mm, vierkant 50 x 50 mm, liggend ovaal 
 Of rechthoekig van 70 mm breed en 35 mm hoog. 
 Hangt het best onder overstekende dakranden en goten 
 Hangt op een hoogte van minimaal 3 meter 
 Heeft een vrije aan-en afvliegroute 
 Blijft in de schaduw tussen 9.00 –19.00uur 

 
Enkele bekende en succesvolle nestkast modellen zijn: 

 Model Roosendaal 
 Model Losser 
 Model Merkes 
 Model Zeist 
 Model Zundert 
 Model Arcen 

 
7.2.5 Welke nestel mogelijkheden worden er toegepast 
De nestel mogelijkheden voor de vogels worden in de gevel verwerkt waar dit kan. Zo blijft het 
strakke aanzicht behouden. De kasten worden op het constructieve regelwerk gemonteerd met een 
kleine opening naar buiten door de houten gevel afwerking. Op de plekken waar er geen ruimte is in 
de wand opbouw worden de kasten iets naar voren geplaatst.  
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8 Nestmogelijkheden Insecten 
8.1 Nestmogelijkheden insecten 
Door een groen dak of een groene gevel is er meer ruimte voor diertjes om zich te nestelen en voort 
te planten. Door dit toe te passen helpen we de biodiversiteit te vergroten.  
In de wijk is er een optie om diervriendelijke putdeksels toe te passen zodat er minder dieren 
overlijden. De bestaande tuinen en open ruimtes moeten verder vergroend worden door het 
straatwerk te vervangen door groenstroken. Deze groenstroken moeten worden uitgevoerd met zo 
veel mogelijk verschillende soorten planten.  
 
We kunnen op de bestaande tuinhuisjes en schuurtjes een insectenhotel plaatsen of inbouwen waar 
diverse soorten insecten gebruik van kunnen maken. In combinatie met bijpassende bloemperken 
(Inheemse bloemsoorten) kunnen we deze groep extra helpen voortplanten. 
Het gebruik van verschillende soorten bloemen (vooral Inheemse soorten, dit zijn wilde 
plantensoorten, deze plantensoorten bevatten 3 keer zoveel soorten plantparasieten en is het aantal 
specialisten op deze soort ook vele malen groter) dit draagt bij aan de variatie van verschillende 
soorten insecten in de biodiversiteit.   
 
Vlinderstruiken zijn een goede bron voor biodiversiteit er komen veel vlinders en bijen op af, soms 
ook kolibries.  
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8.1.1 Een diervriendelijke tuin 
1. Bomen en struiken met een dichte takkenstructuur zijn goede schuilplaatsen voor vogels en 

egels. Door een hoekje in je tuin wat rommelig te laten, met blad- en takmateriaal, zorg je ook 
voor goede schuilplaatsen. 

2. Hoe langer je bloeiende planten hebt, hoe langer insecten als vlinders en bijen voedsel in jouw 
tuin vinden. Zie voor tips onze bijen-en bloemenkalender. 

3. Laat uitgebloeide planten in de winter staan: ze bevatten nog zaden die voedsel zijn voor vogels, 
en de vogels kunnen de planten als nestmateriaal gebruiken in het volgende voorjaar. Insecten 
gebruiken zaadstengels als overwinteringsplaats. 

4. Dieren hebben water nodig. Je doet ze al een plezier met een waterschaal in de tuin. Heb je meer 
ruimte? Dan is een natuurlijke tuinvijver een optie. 

5. Schuttingen zijn vaak een onneembare hindernis voor dieren zoals egels. Een natuurlijke haag is 
een milieu- en diervriendelijker alternatief. 

Vlinders en andere insecten zoeken in de zomer een plek om hun eitjes te leggen. Ze doen dat graag 
in kieren tussen tegels, omgekeerde bloempotjes en op blokken hout. Als overwinteringsplekken zijn 
spleten in muren, klimplanten of takjes, blaadjes en zaadstengels geschikt. De rupsen van bepaalde 
vlindersoorten hebben specifieke planten nodig om te overleven. Deze planten worden 
waardplanten genoemd. Je kunt vlinders helpen door deze planten in je tuin te laten groeien. Zo zijn 
koolsoorten en bijvoorbeeld koolzaad goed voor het groot en klein koolwitje en is grote brandnetel 
een waardplant voor maar liefst vijf vlindersoorten, waaronder atalanta en dagpauwoog. Op de site 
van de Vlinderstichting lees je meer over waardplanten. 
Bijen, hommels en andere bestuivers hebben bloeiende planten nodig als voedsel. Denk bij het 
kiezen van de planten na over de bloeiperiode. Bijen hebben het hele jaar door voedsel nodig. Door 
planten te kiezen die op verschillende momenten bloeien, help je ze een handje. 
 
6. Ondersteun het biologisch evenwicht in je tuin met ons 

insectenhotel "Tree of Life"! Natuurlijke nestmogelijkheden voor 
lieveheersbeestjes, bijen, vlinders en muurbijen worden steeds 
schaarser. Voor een gebalanceerd ecosysteem zijn deze gunstige 
eigenschappen heel belangrijk. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken 
aan bijen, zij bestuiven de bloemen van fruitbomen. Met al deze 
insecten worden onze tuinen kleurrijker. Vlinders bijvoorbeeld 
enthousiasmeren zowel kinderen als volwassenen. Insecten vinden 
nest- en overwinteringshulpmiddelen in dit insectenhotel. 

  

  
Hier een insectenhotel die je rondom de woning kan plaatsen. 
Je kan ook kiezen om gezamenlijke insecten hotels te plaatsen rondom de woningen en niet aan de 
units vast.  
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9 Water Eco-slim 
9.1 Water Eco-slim 
Hoe kunnen we in een bestaande wijk water opslaan? Kunnen de straten zo aanpast worden dat ze 
water kunnen vasthouden. Kan dit gedaan worden door sloten en singels aan te brengen in de buurt. 
Of het creëren van waterbuffers in de openbare ruimte, zoals in de verschillende buurtparkjes in de 
wijk.   

 
 
Een wadi creëren, dit is ook een natuurlijke waterbuffer.   
Een wadi heeft groene stroken aan weerzijden met in het midden meestal een verdiepte kuil (soms 
staat er al water in) waar wanneer nodig tijdens overstromingen of hevige neerslag water kan 
worden opgevangen. Voordeel van een wadi is dat je er in droge perioden het opgeslagen water kunt 
hergebruiken en hiermee de grond kan nathouden in nabijgelegen gebieden. Of een flexibel peil 
aanbrengen en hiermee het grondwaterpeil regelen in tijden van ernstige droogte of andere 
bijzondere weersomstandigheden. Een wadi zorgt ervoor dat water opgeslagen blijft en hergebruikt 
kan worden. Op gebouwen kan ook water opvangen worden en dit door middel van een 
ondergrondse watertank kunnen opvangen. Dit water kan dan later hergebruikt worden. Dit water 
kan ook opvangen worden door middel van dak- en gevelgroen, deze begroeiing zorgt weer voor 
verkoeling in de zomer op het dak en absorbeert de warmte in de winter.  
 
9.1.1 Eco-slim tanks 
Voor het opslaan van water heb je ook andere opties, zoals Eco-slim tanks. Hieronder zie je 
verschillende tanks: 

 Verticale tanks 
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 Horizontale tanks 

 
 Sanitation tanks 

 
 Aquacultuur tanks 

 
 Agricultuur tanks  

 
 
Alle specificaties staan op de site met de link hieronder. 
Range: Vertical Eco Slim - Eco Tanks 
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9.1.2 Hemelwatersysteem 
Bij een hemelwater systeem wordt het regenwater opgevangen via het bestaande 
hemelwatersysteem, deze is nu gekoppeld aan het riool. Bij een nieuw hemelwatersysteem wordt de 
regenpijp gekoppeld aan een tank die het regenwater opvangt. Via een pomp wordt het regenwater 
de leidingen ingepompt. Het regenwater kan gebruikt worden voor het doorspoelen van het toilet, 
de wasmachine, de vaatwasser en voor douchewater. Wanneer men gaat kijken naar de kosten dan 
is het toepassen van een hemelwatersysteem denk ik niet geheel zinvol. Je betaalt voor zo’n systeem 
3.000-5.000 euro en het levert per jaar zo’n 45 euro op. Om het terug te verdienen duurt dus 
minstens 67 jaar! 
 
9.1.3 Retentiesysteem  
Het retentiesysteem op een groendak zorgt ervoor dat het regenwater vertraagd wordt afgevoerd 
hierdoor wordt het riool minder belast en kan er ook water opgeslagen worden op het dak. Dit 
systeem is ook een soort water eco-slim systeem.  
 
9.1.4 Waar passen we het toe? 
De wadi wordt in de wijk toegepast deze dient als wateropslag tijdens hevig weer. De watertanks 
worden naast een woonblok neergezet daar wordt in een grote watertank het water opgeslagen. Het 
hemelwatersysteem is gekoppeld aan deze watertanks.    
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10 Moestuin  
10.1 Waarom een moestuin?  
Met dit project willen we meer vormen van een community nastreven. Gezamenlijke moestuinen in 
de wijk is daarom een mooi idee om de community-vorm te realiseren. Door dit idee krijg je niet 
alleen een community, maar de mensen zijn ook meteen bezig met de natuur. De inwoners kunnen 
hier zo hun voedsel verbouwen en hoeven mensen minder naar de winkel te rijden waardoor het 
milieu minder belast wordt. 
 
Om voor een persoon een jaar lang groenten en fruit te produceren en je oogst twee keer per jaar is 
er een oppervlak van 35-40 m2 nodig. Zouden we ook aardappels en tarwe willen verbouwen hebben 
we 250m2 oppervlak nodig per persoon voor een jaar.  
 
Om voor een hele wijk eten te voorzien is er een immens groot oppervalk nodig. Dit is niet te 
realiseren in een wijk dus zou men afhankelijk blijven van de supermarkt. Er kan altijd op kleine 
schaal voedsel geproduceerd worden, dit wordt ook geïntegreerd in de wijk.  

 
 

Er zou ook gekozen kunnen worden voor een verticale moestuin. Dit is een moestuin die aan de gevel 
hangt. Voor deze variant van een moestuin moet er een heel irrigatiesysteem worden aangelegd 
worden (dit is een slim geautomatiseerd irrigatie- en drainagesysteem dat de moestuin van water en 
voedingstoffen voorziet) om zo de planten te bewateren en de opbrengst van deze moestuin is ook 
gering.  
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11 Definitieve keuzes 
11.1 Groen dak-blauw dak  
Bij dit project wordt er een groen dak toegepast. Dit omdat het de biodiversiteit ten goede komt in 
de wijk. Een groen dak zorgt ervoor dak het dak veel koeler blijft in de zomerperioden en in de winter 
juist een isolerende werking heeft. Een groen dak houdt water vast tijdens perioden van regen en 
voert het vertraagd af aan het riool, ook wordt het water gefilterd afgevoerd doordat het groene dak 
als een filter werkt.  

11.2 Groengevel 
Als groen gevel passen wij het klim systeem toe, omdat dit een goedkope optie is en er komt geen 
grote last aan de gevel te hangen. Hierin kan het groen gaan groeien en uiteindelijk door het 
dichtgegroeide groen wordt een groene gevel gecreëerd.  

11.3 Nestmogelijkheden vogels 
Bij dit project passen we verschillende vogelnesten toe. In de gevel komen geïntegreerde nestkasten 
deze zijn netjes afgewerkt in de gevel. Aan de gevel kunnen ook losse nestkasten geplaatst worden 
deze hangen los aan de woning. Hierbij krijgen vogels de kans om zich op een veilige manier voort te 
planten.   
 

11.4 Nestmogelijkheden insecten 
Aan de houten gevel afwerking worden er insecten hotels opgehangen. Verder kunnen insecten zich 
nestelen in de groene gevel en op het groene dak. Ook het toepassen van insectvriendelijke planten 
bevorderd de biodiversiteit.    

11.5 Water eco-slim 
Bij dit project wordt gebruik gemaakt van een wadi, dit wordt in de wijk gerealiseerd om overtollig 
regenwater tijdelijk te kunnen opslaan en later te kunnen afvoeren. Het regenwater wat opgevangen 
wordt tijdens regenbuien wordt door het groene dak gefilterd en later opgeslagen in een grote 
wateropslagtank. Dit water kan later weer gebruikt worden in droge periodes.    
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12 Bronnenlijst 
12.1 Groen dak-blauw dak  

 Dé Groendak Specialist - Groendaktotaal 
 boekje_klimaatadaptief_en_natuurinclusief_bouwen_-_verduurzamen_bij_heijmans.pdf 
 SMARTCirculair Toolkit - Natuurinclusief en Klimaatadaptief Bouwen 
 Natuurinclusief bouwen & ontwerpen - Arnhem Klimaatbestendig 
 Ruimte zat in de stad  
 Groen dak | Eindhovenduurzaam  
 Groendaken & dakbedekking (livingroofs.nl) 
 Het dak onder een groendak, dakisolatie en dampremming -GrunnDak- 
 Groene gevel die douchewater zuivert en huis isoleert? Proefproject van UGent blijkt een succes | VRT 

NWS: nieuws 
 Groendaken - RESITRIX® 
 https://www.solarsedum.nl/blog/wat-kost-een-sedumdak-per-m2 
 Groen-blauwe daken voor een groenere en gezondere leefomgeving! (jonkershoveniers.nl) 
 Daken in alle kleuren (bouwbeurs.nl) 
 Het éérste gemeente en slimme blauw-groene dak ligt op een Rijksmonument - Nieuw Amsterdams 

Klimaat 
 woonhuizen - Amsterdam (degroenemenukaart.nl) 
 Sedumdak prijs 2022: Richtprijzen & bepalende factoren (sedumdakbedekking.nl) 
 Sedumdak Prijs - Groendaktotaal 
 Sedumdak van Sempergreen® Gemak & Kwaliteit | Zandcompleet 
 Waarom kiezen voor een groen(blauw) dak? (stad-en-groen.nl) 
 Blauwe daken - Duurzaam 010 
 Blauwe daken - waterdaken | Mawipex 
 Dak | Amsterdam Rainproof 
 Dakprestaties van groenblauwe daken – BouwTotaal 
 Facts & Values Groenblauwe daken (nda.nl) 
 De opbouw en het aanleggen van een sedumdak (kantenklaarhagen.nl) 
 https://www.sedumdakbedekking.nl/sedumdak-prijs 
  

12.2 Groengevel 
 Groengevel: Toepassingen, Mogelijkheden & Prijzen (gevelbekleding-info.nl) 
 Soorten groengevel | Groengevel 
 Groengevel voordelen | Groengevel 
 verticale_tuin_23_groengevel_modulogreen_www_mostertdewinter_nl.pdf (joostdevree.nl) 
 Groene gevelsystemen - Groendak Aanleggen 
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12.3 Nestmogelijkheden vogels 
 Nestvoorzieningen voor vogels - Het Oversticht 
 Neststenen voor vogels plaatsen (heerlijkweert.nl) 
 Biodiversiteit in jouw leefomgeving - Florius Hypotheken 
 Natuurinclusief bouwen | Natuur in de Wijk 
 Natuurinclusief bouwen & ontwerpen - Arnhem Klimaatbestendig 
 Natuurinclusief bouwen? Ecoresult B.V. geeft advies en voert uit! 
 Nestkast | IsoBouw: innovatie in isolatie 
 Nestkasten | Hoge kwaliteit, nestkast voor koolmees en meer | Vivara 
 Extra duurzame nestkastjes | Vogels in de tuin | Vogelbeschermingshop 
 Houtbeton nestkast 28 mm groen - Tuindieren nestkasten - Groningen Natuurlijk! (groningen-

natuurlijk.nl) 
 Bekijk 'Nestkast houtbeton 28 mm bruin' in de Natuurpunt Winkel 
 Adviseer eens wat anders: nestkasten uit houtvezelcement (vakbladdehovenier.nl) 
 Nestkasten ontwerpen die aan de behoeften van de vogels voldoen | Gids Duurzame Gebouwen 

 

12.4 Nestmogelijkheden insecten 
 a443e373-3b15-4892-918d-87efb8cb0e85.pdf (vlinderstichting.nl)  
 Tips voor een dier- en insectenvriendelijke tuin - (huis-tuin-magazine.nl) 
 Insectenhotel levensboom - Plantenbakkenenzo.nl 
 Insecten en dieren in je tuin | Milieu Centraal 
 Nature Today | Inheemse plantensoorten cruciaal voor toename biodiversiteit in bermen 

 

12.5 Water eco-slim 
 Range: Vertical Eco Slim - Eco Tanks 
 http://www.kilianwater.nl/nl/hemelwatersystemen.html   
 Altijd droog kunnen spelen - Klimaatbestendig Klapwijk 
 Urban Waterbuffer 

12.6 Moestuin  
 WallPlanter duurzaam & groene gevelsysteem | Mobilane 

 
 
 


