Klimaataanpak hard nodig na drie droge en warme jaren
Ook dit jaar zal zoetwater schaars zijn. Als je om je heen kijkt, zie je dat het groen in de openbare
ruimte het zwaar heeft te verduren. De waterkwaliteit gaat sterk achteruit en ook de
biodiversiteit, terwijl mensen meer behoefte hebben aan verkoeling en groene rustige plekken
(Coronaproof).
Om dit in beeld te brengen heeft bijvoorbeeld de Gemeente Sliedrecht BWZ recent opdracht
gegeven een Klimaatstresstest uit te voeren naar droogte, hittestress en wateroverlast, zodat
concrete maatregelen duidelijk worden en mensen ondanks de klimaatverandering prettig blijven
wonen en recreëren in de stedelijke omgeving.

BWZ Ingenieurs voor een klimaatbestendige integrale inrichting
Door onze praktische benadering en ruime ervaring in de uitvoering, zijn wij in diverse
klimaatadaptatieprojecten aan de slag.
Voor onze opdrachtgevers hebben wij plannen opgesteld én ook in de uitvoering zijn wij nauw
betrokken bij de realisatie van een klimaatbestendige buitenruimte. Hiermee zorgen we ervoor
dat het geen wat bedacht is, ook daadwerkelijk een bijdrage levert in de concretisering van een
klimaatbestendige inrichting.

Een greep uit recente projecten:

Klimaatbewuste visie Diergaarde Blijdorp

Klimaatadapatieve maatregelen Sint-Oedenrode

In opdracht van VPdelta heeft BWZ Ingenieurs een visie
opgesteld om het park Diergaarde Blijdorp op een
klimaatbewuste wijze van voldoende kwalitatief goed
oppervlaktewater te voorzien. Dit in combinatie met educatie,
recreatie en natuurontwikkeling;
Lees meer….

Wij hebben i.s.m. met waterschap de Dommel en Gemeente Meijerijstad
klimaatadaptatiemaatregelen geïnventariseerd, geconcretiseerd en geadviseerd
voor een klimaat robuust Sint-Oedenrode.
Lees meer…

Klimaatverandering en bomen in Amersfoort

Waterbergingslocaties Maasdriel

In opdracht van de gemeente hebben wij een scan uitgevoerd
naar de mogelijke effecten van klimaatverandering op het
bomenbestand. Per boomsoort en cultivar hebben wij een
overzicht gemaakt met de gevoeligheid voor droogte en/of
vernatting, een praktisch hulpmiddel voor de groenbeheerder.
Lees meer…

Binnen de Gemeente Maasdriel zijn in samenwerking met waterschap
Rivierenland drie waterbergingslocaties onderzocht, ontworpen en gerealiseerd.
Lees meer…

Samen met de omgeving
Dit doen wij door de omgeving in onze actieve én positieve houding mee te nemen in het proces.
Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook ondanks de Covid-19 maatregelen. Daarom
maken wij gebruik van participatiemiddelen (online kaarten, survey ’s, enquêtes, seminars) die
zich in deze tijd hebben bewezen. Zodra de situatie het weer toelaat, organiseren wij in
samenwerking met u participatiemomenten.
Samen naar een klimaatrobuuste inrichting van de buitenruimte!
Graag maken wij samen met u de openbare ruimte klimaatbestendig en zorgen we er samen voor dat de ambitie Klimaatbestendige stad 2050
werkelijkheid wordt.
Met vriendelijke groet,

Kantoorboerderij Rustenburg
Lekdijk 15 | 4121 KG Everdingen
0347-745 800
www.bwz-ingenieurs.nl

