
 

 

 

 

 

I n l e i d i n g  

In het stedelijk gebied hebben particuliere tuinen een groot aandeel in het totale groenoppervlak. Dit groen 

verdwijnt echter steeds meer door verharding van de tuinen. Hiermee gaan functies van het groen 

verloren, zoals verkoeling van binnen- en buitenruimte, buffering en afvoer van water door bodeminfiltratie 

en biodiversiteit. Deze functies zijn juist nodig voor klimaatadaptatie in stedelijk gebied, waar door 

klimaatverandering sprake overlast kan ontstaan door hitte, hevige buien en droogte. Het stimuleren van 

een klimaatvriendelijke tuin door een cursus kan deze trend keren. 

 

Doe l  

De cursus ‘Maak van je tuin een klimaattuin’ maakt eigenaren bewust van klimaatadaptatie in de stad en 

geeft ze handvatten om op kleine schaal een bijdrage hieraan te leveren. 

 

Uitgangspunt is dat de meeste mensen wel bereid zijn bij te dragen, maar de kennis hiervoor missen. Met 

relatief simpele middelen kan al een bijdrage geleverd worden. De cursus informeert, inspireert en 

motiveert bewoners om in hun tuin aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. 

 

Be t r o k k en  bu r ge r s  o n twe r p en  z e l f   

De cursus is gegeven aan de nieuwe bewoners van de Apeldoornse wijk Zuidbroek waar het regenwater is 

afgekoppeld van het riool. Hier was dus een speciale aanleiding om waterberging in tuinen vorm te geven. 

In de cursus zijn o.a. onderstaande klimaatthema's geïntegreerd:  

• Infiltreren en bergen van hemelwater in tuin. 

• Minder leidingwater gebruiken door de tuin te besproeien met opgevangen hemelwater. 

• Gebruik van duurzame materialen FSC hout, gerecycled materiaal, regionale producten. 

• Biodiversiteit bevorderen.  

• Reduceren van het ‘stedelijk warmte eiland’ door te vergroenen.  

 

Na een beknopte uitleg over de klimaatthema’s met beelden ter inspiratie gingen bewoners in groepen 

onder leiding van een ontwerper aan de slag met hun eigen tuinontwerp. Naast een bijdrage aan de 

fysieke inrichting draagt de cursus bij aan bewustwording over klimaatthema’s. 

 

I n s p i r a t i e b e e l d e n  

 

 

 

Cursus klimaattuin 
 

 

Product Cursus klimaataanpassingen in tuinen  

Locatie Particuliere tuinen 

Looptijd januari – mei 2009 

Opdrachtgever Gemeente Apeldoorn 
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