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Naam: Jeannette Schreurs
Organisatie (indien van passing): Niek Roozen landschapsarchitecten
Originele tekst:
GELUIDEN UIT DE STAD, VOOR DE STAD

het plein bieden schaduw en verkoeling;
d;
-Noord, natuurgebied en tegelijk
waterbergingsgebied;
het Waterwingebied en Park Schothorst met elkaar kunt verbinden;
ngen tussen de watergebieden;
- herstel een oud bevloeiingssysteem;

te belonen voor milieuvriendelijk gedrag. De hoogte van lokale lasten kan
worden gekoppeld aan het percentage verhard oppervlak;
kan verbreed worden naar de openbare ruimte, dat resulteert in een Operatie
Steenbreek +plus;
ek +plus kunnen scholen wel een steun in de rug
gebruiken, bij het vergroenen van het (semi-openbare) schoolplein;
- waar
planten groeien wordt kennelijk niet genoeg gelopen en daar kan groen of water
komen.
nodig;
-project, met
sedumdaken, fonteinen , watervallen, watergordijnen, transparante leidingen,
composttoiletten en helofytenfilters.

voor maatjesprojecten met lokale ingenieursbureau’s als adviseur;
in een groen/blauw plan voor de lange termijn
(2030), de verplichte 10 procent groen herinvoeren?

waterballet of waterorgels, wellicht in combinatie met Waterlijn en Havenfeest;
len ophalen over de beleving van klimaat, bij bewoners en
bedrijven, verenigingen en scholen;

worden dit is gemakkelijk te combineren met eetbaar groen en stadslandbouw.

Bladzijde: 32
Nieuwe tekst:
GELUIDEN UIT DE STAD, VOOR DE STAD
het plein bieden schaduw en verkoeling;
nieuwe ‘Oostvaardersplassen’ buiten de stad;
-Noord, natuurgebied en tegelijk
waterbergingsgebied;
het Waterwingebied en Park Schothorst met elkaar kunt verbinden;
- herstel een oud bevloeiingssysteem;
e
noemen)

heden onderzoeken om de burgers financieel
te belonen voor milieuvriendelijk gedrag. De hoogte van lokale lasten kan
worden gekoppeld aan het percentage verhard oppervlak;
kan verbreed worden naar de openbare ruimte, dat resulteert in een Operatie
Steenbreek +plus;
gebruiken, bij het vergroenen van het (semi-openbare) schoolplein;
n actief om groene plekken in de stad te realiseren en het
groene bewustzijn te stimuleren. Jong geleerd, oud gedaan!
- waar
planten groeien wordt kennelijk niet genoeg gelopen en daar kan groen of water
komen.
nodig;
waterdoorlatende materiaal kan het water beter afgevoerd worden. En wordt
minder warmte vastgehouden.

-project, met
sedumdaken, fonteinen , watervallen, watergordijnen, transparante leidingen,
composttoiletten en helofytenfilters.

voor maatjesprojecten met lokale ingenieursbureau’s als adviseur;
(2030), de verplichte 10 procent groen herinvoeren?

waterballet of waterorgels, wellicht in combinatie met Waterlijn en Havenfeest;
bedrijven, verenigingen en scholen;

worden dit is gemakkelijk te combineren met eetbaar groen en stadslandbouw.
Uit themabijeenkomst klimaatbestendigheid:
 “ We moeten ons gaan ver-LOOF-en: meer loofbomen in de stad, die
zorgen voor verkoeling .”
 “ Het is ook een kwestie van ‘omdenken’: bij meer tropische dagen zullen
huizen met tuinen op het Noorden steeds meer in trek raken en leveren de
zonnecollectoren meer op. Ook hoeven we niet meer op vakantie naar
Frankrijk, maar hebben we hier onze eigen Cote d’Azur. En de warmte uit
het asfalt kunnen we misschien wel omzetten naar energie.”
 “ Vroeger zag Amersfoort het groen vooral als nog onbebouwde grond, nu
is het groen ons kapitaal.”

