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kabelgoot onder 
achterpad
k&l met korte 
vervangingstermijn

reserveringszone 
voor toekomstige 
k&l
voor k&l met 
gemiddelde 
vervangingstermijn 
wanneer er geen 
ruimte is in voortuin 
of achterpad

nest- en 
schuilgelegenheid 
nestkastjes en bijenhotel
bieden plek voor vogels 
en insecten

divers beplantingssortiment
bevordert biodiversiteit, minder 
kwetsbaar voor ziekten

wateropvang
op dak, regenton, 
hoogteverschillen in tuin
hemelwater verwerken op 
eigen terrein

inpandige kasten
transformatorhuisjes en CAI-
kastjes inpandig, meer ruimte 
in de straat

regentuin
hemelwater in de openbare ruimte 
stroomt af naar het plantvak, 
infiltreert in de bodem en vult 
grondwaterspiegel aan, ruimte voor 
spelen en ontmoeten

waterdoorlatende 
verharding
infiltratie hemelwater

flex parkeerplek
kan gemakkelijk 
worden omgezet naar 
groen, fietsnietjes of 
speelruimte

royaal trottoir
minimaal 1,80m, goed toegankelijk, 

schaduwrijke zijde straat

meer bomen
schaduw en koelte in de zomer, 

bevordert biodiversiteit

groene gevel en dak
isoleert en koelt

waterbuffer 
onder bebouwing of tuin
waterreserve bij droogte

gemiddelde hoogste (GHG) en 
laagste (GLG) waterstand

reserveringszone voor 
toekomstige k&l
voor k&l met gemiddelde 
vervangingstermijn 
wanneer er geen ruimte is 
in voortuin of achterpad

elektrakabel 
voor voorzieningen in de 
openbare ruimte

graafrust
40 jaar lang wordt bodem niet geroerd 
om bodemleven te stimuleren

grotere bomen
door vergroten 

ondergrondse groeiplaats 

bodemverbetering
compost uit eigen straat rondom 
bomen en in plantvakken

groenbemesters
eerste 2 jaar inzetten om gezond bodemleven te 
stimuleren, daarna permanente beplanting toepassen

data en elektra aan/in gevel
speelt ruimte vrij in de straat

mantelbuizen
gereed zijn voor verdere 

digitalisering van de stad

gescheiden 
afvaltransportsysteem 

hergebruik, recycling en compost

warmtenet en drukriool 
k&l met lange vervangingstermijn 

liggen onder woning

huisaansluiting
aansluiting van hoofdtracé naar woning

fijne leefomgeving
natuurlijk systeem
toekomstbestendig

legenda
Maatregel heeft effect op:

stappenplan
de weg naar een toekomstbestendige ondergrond
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omarmen - hoe werkt het natuurlijke systeem?

opschonen - wat blijft en wat kan weg?

ontwarren - wat kan slimmer?

opplussen - wat komt er bij?

oprekken - waar is ruimte?

ontwerpen - zo kan het! 

Verdiep je in de ondergrond, 
analyseer het, leer het natuurlijke 
systeem te begrijpen.

Kijk welke objecten niet (meer) 
nodig zijn en verwijderd kunnen 
worden.

Zorg dat objecten logisch 
geordend worden.

Kijk wat er aan extra ruimte 
en objecten nodig is, gelet op 
toekomstige ontwikkelingen.

Kijk of je de diepte of de breedte  
in kan gaan.

Maak een ontwerp op basis van 
alle bevindingen. 

perspectief verbreden

meer weten?

www.destraad.nl 

of  www.boschslabbers.nl
onder de straaD
de straat voor een beter leefklimaat
perspectief verbreden: de private ruimte inzetten voor meer ruimte in de straat
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grondwaterstand

grondwaterstand

grondwaterstand

schimmels en planten
zuivering bodem en 
herstel natuurlijk systeem 

loopplank en traptreden
voor overbruggen niveauverschillen 
tussen woning en buitenruimte

slimme straatverlichting
op zonne-energie, met 5G-mast en 
meetapparatuur voor luchtkwaliteit 
en temperatuur.

flex parkeerplek
kan gemakkelijk omgezet worden 
naar groen, fietsnietjes of spelen

regentuin
opvang, zuivering en afvoer van 

regenwater uit de openbare 
ruimte naar een diepe 

waterberging, ruimte voor spelen 
en ontmoeting

meer bomen en groen
schaduw en koelte in de zomer, 

bevordert biodiversiteit, 
uitsparing in kratten rondom bomen

gefixeerd trottoir
bovenop kabel- en leidingentunnel, 

geen zetting en blijft toegankelijk  

kabel- en leidingentunnel
alle kabels en leidingen gebundeld in één tunnel

dalend maaiveld
het maaiveld beweegt mee met 
de natuurlijke ondergrond

ondergrondse 
containers

afval wordt gesorteerd 
en GFT wordt 

gecomposteerd 
om nadien als 

grondverbeteraar te 
dienen.

lichte ophoogmaterialen
vertraagt de zetting

waterberging in diepe ondergrond
gezuiverd water wordt hier opgeslagen, bij droogte wordt het water 
teruggepompt om het grondwater op peil te houden (zodat veen en 

houten palen nat blijven) en beplantingen te voorzien van water

wateropvang grondwater
overtollig grondwater wordt verzameld, gezuiverd en middels een 

pomp afgevoerd naar de waterberging in de diepe ondergrond, 
dit zorgt voor een stabiele grondwaterstand 

fijne leefomgeving
natuurlijk systeem
toekomstbestendig

legenda
Maatregel heeft effect op:
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stappenplan
de weg naar een toekomstbestendige ondergrond

omarmen - hoe werkt het natuurlijke systeem?

opschonen - wat blijft en wat kan weg?

ontwarren - wat kan slimmer?

opplussen - wat komt er bij?

oprekken - waar is ruimte?

ontwerpen - zo kan het! 

Verdiep je in de ondergrond, 
analyseer het, leer het natuurlijke 
systeem te begrijpen.

Kijk welke objecten niet (meer) 
nodig zijn en verwijderd kunnen 
worden.

Zorg dat objecten logisch 
geordend worden.

Kijk wat er aan extra ruimte 
en objecten nodig is, gelet op 
toekomstige ontwikkelingen.

Kijk of je de diepte of de breedte  
in kan gaan.

Maak een ontwerp op basis van 
alle bevindingen. 

perspectief verdiepen

meer weten?

www.destraad.nl 

of  www.boschslabbers.nl

de straat voor een beter leefklimaat
perspectief verdiepen: meer doen met dezelfde ruimte

onder de straaD


