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De voorspellingen zijn dat we 
steeds vaker heftige regenval 
en stormen gaan krijgen en 
lange periodes met droog en 
warm weer.

Hoe krijg je je huis koel in een hete 
zomer? De doeltreffendste maat-
regel is isolatie van muren, dak en 
glas. Maar daar heb je toch echt je 
verhuurder voor nodig. Vraag je 
verhuurder daarom om je huis te 
isoleren! Bij voorkeur met al je buren 
samen. Ondertussen kun je ook zelf 
wat doen. Ook zonder airco (die zijn 
erg duur in aanschaf en gebruik en 
superslecht voor het milieu) kom 
je een eind met koeling en ventila-
tie. Zet ’s nachts alles open als het 
buiten koel is. Houd overdag ramen, 
deuren en gordijnen dicht en gebruik 
even tueel een ventilator. Zorg voor 
schaduw in je tuin en op je balkon 
en voor zoveel mogelijk planten om 
je heen. De tuin en trouwens ook de 
straat blijven namelijk koeler als er 
veel groen is. Klimop houdt je gevel 
koel in de zomer. 
Voorlichtingsorganisatie Milieu  
Centraal zette deze en andere tips 
voor je op een rij. Ook wat betreft 
maatregelen die je kunt nemen tegen 
droogte en wateroverlast. Op het 
gebied van wateroverlast zijn inmid-
dels ook heel wat gemeenten met 
voorlichtingscampagnes bezig, zoals 
Amsterdam Rainproof. Het riool kan 
al het extra water door hoosbuien 
niet aan. Met een groene tuin kan het 
regenwater wegzakken in je gazon of 
borders. En met een regenton heb je 
een appeltje voor de dorst in kurk-
droge tijden. 
In deze infographic vind je maatre-
gelen die je kunt nemen om je thuis 
‘klimaatbestendig’ te maken. Je vindt 
er ook een aantal grotere maatrege-
len die je verhuurder en de gemeente 
zouden moeten op pakken. Kijk voor 
meer tips op: www.milieucentraal.nl 
en www.rainproof.nl

Infographic
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droogte hitte wateroverlast

1. Groene gevel
2. Geveltuintjes
3. Zonwering
4. Groen (verblijfs)dak 
      (verhuurder)
5. Regenpijp afkoppelen 

van het riool
6. Regenton

7. Regenwatergebruiksinstallatie 
(verhuurder)

8. Isolatie van spouwmuur en dak 
(verhuurder)

9.  Binnenshuis: zet apparaten zoals 
tv en computer uit (geen standby)

10. Binnenshuis: ventilator voor verkoeling  
(geen airco)

11. Schaduw creëren in de tuin, bv. met bomen
12. Reliëf in de tuin
13. Groene daken op tuinhuisjes
14. Regenwatervijver
15. Grindstroken

16. Open goot
17. Infiltratiekratten (verhuurder)
18. Bij droogte tuin 1× per week water 

geven i.p.v. dagelijks
19. Tegels eruit, groen erin
20. Waterpasserende verharding / tegels
21. Balkon vergroenen: klimplanten en pergola's 
 voor schaduw op balkon
22. ’s Nachts (of ’s ochtends vroeg) ramen open / 
 ventileren (met horren)
23. Overdag ramen en gordijnen dicht
24. Schaduw creëren in de straat met bomen (gemeente)
25. Groen in de straat (gemeente)
26. Kies voor bodembedekkers en planten die

goed tegen droogte kunnen en gebruik compost 
(is goed voor de waterhuishouding van je bodem)

Maatregelen tegen droogte, 
hitte en wateroverlast
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Bereid je voor op hitte, droogte en wateroverlast
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Maatregelen tegen droogte, 
hitte en wateroverlast


