Partners
Deze partijen werken al aan een klimaatkrachtige regio Delfland.

Buro
Bergh

 

NL Greenlabel

Meedoen?
Word ook partner van Klimaatkrachtig Delfland!
Samen maken we de regio klimaatbestendig!

Neem contact op:

www.klimaatkrachtig.nl
info@klimaatkrachtig.nl
volg ons via:

#klimaatkrachtig #delfland

Klimaatkrachtig Delfland
samen werken aan een
klimaatbestendige regio!

Het klimaat verandert,
wij dus ook!
Regenwater valt overal. We kunnen dus allemaal wat doen om wateroverlast en
de effecten van langdurige droogte te voorkomen. Tegel eruit en plant erin,
waterbergende en groene daken, een regenton of een grindstrook zijn slechts
enkele simpele voorbeelden. Initiatieven die de buurt ook nog eens groener,
mooier en gezonder maken!

doe jij mee?

inspirerende projecten
Jong geleerd is oud gedaan
Het schoolplein van De Parachute in LeidschendamVoorburg lag eerst vol met tegels. Het is nu een
groenblauw plein met natuurlijke speeltoestellen,
waterdoorlatende verharding, een moestuin en heel
veel groen. Bij hevige regenval zakt het water weg in
ondergrondse opvangkratten. De school, de buurt en
de kinderen hebben hier profijt van!

Met elkaar maken we onze regio leefbaar. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke
organisaties, kennisinstellingen én overheden moeten samen aan de slag.
Klimaatkrachtig Delfland verbindt, inspireert en faciliteert partijen, initiatieven
en projecten en wisselt kennis en kunde uit. Het netwerk van partners zet
andere partijen aan om ook in beweging te komen. Daar ligt de kracht van
Klimaatkrachtig Delfland.

de buurt fleurt op!

De Parachute, Leidschendam-Voorburg

tuincentra adviseren
Nieuw gedrag begint bij nieuwe inzichten. Retailers
spelen een belangrijke rol om huiseigenaren te
inspireren met voorbeelden en maatregelen en het
nodige advies over een klimaatkrachtige leefomgeving.
Goed voorbeeld doet goed volgen: partner Intratuin
Pijnacker vangt zelf haar regenwater op voor het
bewateren van haar planten!

Ambitie
Partners van Klimaatkrachtig Delfland zetten zich
in voor een klimaatbestendige regio door:
Het uitvoeren van projecten en activiteiten.
Het integreren van klimaatadaptieve
oplossingen in eigen werkzaamheden.
Het oppakken van een actieve rol in
de beweging Klimaatkrachtig Delfland.
Het borgen van klimaatadaptief handelen
in beleid en werkprocessen.
Het vergroten, ontwikkelen en uitdragen
van kennis en praktijkinzichten.

Intratuin, Pijnacker

van steen naar spons
Over 10 jaar zijn alle daken
groen
In onze steden ligt een enorm oppervlak aan daken
die veranderd kunnen worden in groenblauwe
daken. Deze vangen water op, zorgen voor
verkoeling en dragen bij aan biodiversiteit.

Sealife, Scheveningen

