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Veerkrachtig inspelen op klimaatverandering 

Waarom nu? 

Een veranderend klimaat zorgt ook in Nederland voor meer extremer weer; heftigere stormen, stortbuien en langere  

periodes van droogte en hitte. Inrichting en beheer is op stedelijk niveau vaak nog niet voorbereid op deze naderende problemen. 

Veerkrachtige en toekomstgerichte beleid- en beheersmaatregelen moeten deze extreme schommelingen opvangen en bufferen .  

Nu handelen is noodzakelijk om onze openbare ruimte op tijd klaar te maken voor het veranderend klimaat.  



  

Wat is klimaatadaptatie? 

Het Planbureau voor de Leefomgeving omschrijft klimaatadaptatie als 

het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of  

verwachte klimaat en de effecten daarvan. Natuurlijke systemen  

passen zich uitsluitend aan bij het actuele klimaat en de effecten  

daarvan; menselijke interventies kunnen aanpassingen in natuurlijke 

systemen faciliteren. 

Door deze aanpassingen kan de schade die gepaard gaat met klimaat-

verandering beperkt worden, maar kunnen ook de kansen die een  

veranderend klimaat biedt worden benut . 

Wat kunnen wij betekenen voor uw  

organisatie? 

De wensen van u als opdrachtgever staan centraal.  

Elke opdracht is maatwerk, waarbij we streven naar een  

oplossingsgerichte aanpak. Tijdens het uitvoeren van uw project 

houden we vanzelfsprekend rekening met bestaande plannen, 

de wensen van u als opdrachtgever en het karakter van het  

projectgebied en haar omgeving.  

In onze projecten streven we naar de hoogste mate van  

betrokkenheid, dit vormt voor ons de basis zo goed mogelijk in 

te spelen op uw vraag en het leveren van maatwerk.  

 

Innovatieve toepassingen in de buiten-

ruimte verlichten de milieudruk. Het  

verwijderen van verharding zorgt voor 

verkoeling van de omgeving en een  

lagere riooldruk. Meer beplanting  

vergroot de ecologische kwaliteit en  

biodiversiteit, maar zorgt ook voor een 

grotere water bufferende capaciteit van 

de omgeving.  

Met een integrale kijk op het systeem en 

haar functies streven wij naar het  

benutten van de volle potentie van uw 

groene buitenruimte. 

Met jarenlange ervaring op gebied van natuur en landschap, de openbare ruimte en groenvoorzieningen, zijn wij constant op zoek naar nieuwe 

innovaties op gebied voor het groenbeleid en groenbeheer.  Wij zetten net die extra stap om het verschil te maken en een leefbare en   

duurzame openbare ruimte te realiseren.  Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.  

Met oog voor mens, natuur en  milieu leveren wij het maatwerk dat uw locatie verdient.  



Over Witteveen groenprojecten en advies 

Witteveen groenprojecten en advies is hét onafhankelijke  

adviesbureau op gebied van openbaar groen, natuur en  

landschap. Wij zijn hoofdzakelijk actief in het noorden van  

Nederland, maar ons werkgebied breidt zich steeds verder uit 

naar het zuiden.  

Door inspirerende en innovatieve ideeën om te zetten in  

duurzaam beleid willen we u als opdrachtgever enthousiast 

maken voor nieuwe ontwikkelingen binnen de groensector. 

Betrokken, flexibel, creatief en betrouwbaar zijn competenties 

die vanzelfsprekend zijn in ons bureau.  

Duurzaamheid, inspiratie en innovatie zijn onze sleutel-

woorden voor het leveren van kwaliteit.  

 

T 0517-842038 

E info@witteveenadvies.nl 

W www.witteveenadvies.nl 

Bezoekadres: 

Skilpaed 42 

9035 AN Dronrijp 

Postadres: 

Ryksstrjitwei 4 

Bent u benieuwd naar wat Witteveen groenprojecten  

en advies voor uw organisatie kan betekenen? 

Op onze website vindt u meer informatie, maar u kunt 

natuurlijk ook vrijblijvend contact met ons opnemen.  

Wij denken graag met u mee over een oplossing op maat. 


