
 Klimaatadaptatie 
            via 
burgerparticipatie   Visie: 

  Bewoners hemelwater en natuurlijk groen gaan omarmen, waardoor hun                   
  leefomgeving veiliger, gezonder, en prettiger wordt. 

  Missie: 
  De bevolking natuurlijke bronnen veilig stelt en er duurzaam gebruik van maakt.  

  Wat wij doen: 
  Met passie ontwikkelt SunnyRain Solutions praktische en effectieve innovatieve   
  oplossingen die allen ervoor zorgen dat uw bewoners ermee aan de slag willen      
  kunnen en gaan. Dat realiseren wij graag voor u. 

          it’s raining solutions 

  

    Wij zorgen ervoor dat uw bewoners ermee aan de slag kunnen, willen en gaan! 

Het kan! 

Contactgegevens 

SunnyRain Solutions 
Pr. Alexandererf 58 
8071 NP Nunspeet 
 
T +31 (0)6120.230.25 

I www.sunnyrainsolutions.nl 

E info@sunnyrainsolutions.nl 

 
 SunnyRain Solutions is partner van 

http://www.sunnyrainsolutions.nl/
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 Strategie ‘Groen is fijn’ 

           Gevolgen van klimaatverandering in steden   
    

 
          Gezondheid           Woningwaarde                            Waterregulatie 
         

         
                  Luchtzuivering                         CO²-afvang                                  Verkoeling 

 
     

                        Sociale cohesie                             Waterberging                             Biodiversiteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

Om ervoor te zorgen dat uw bewoners meer natuurlijk groen in hun tuinen gaan 
aanbrengen, is het van cruciaal belang dat, naast bewustwording, er een  
doordacht en praktisch uitvoerbaar plan van aanpak voor handen is die aansluit  
op de behoefte van specifieke bevolkingsgroepen. 

Een deskundig onderzoek, naar de belemmeringen, kansen en beweegredenen van  
bewoners op dit gebied, heeft ons uiteindelijk de strategie ‘Groen is fijn’ 
opgeleverd. Een sympathiek plan van aanpak welke ervoor zorgt dat diverse 
bevolkingsgroepen de juiste middelen krijgen aangereikt waardoor zij genegen zijn 
om minder ‘grijs’ en meer ‘groen’ en ‘blauw’ in hun tuin te verwerken. 

 
 

 

 

  

 Door toename van het bewonersaantal en het aantal m² verhard ondergrond, is    
 het stedelijk gebied kwetsbaar geworden voor de gevolgen van   
 klimaatverandering; wateroverlast, droogte en hitte. Deze overlast gaat in  
 frequentie en hoedanigheid toenemen. Als we daar niets aandoen heeft dat grote  
 nadelige gevolgen voor de maatschappij, de economie en het milieu.  
 

Ongeveer 50% van het stedelijk gebied bestaat uit privaat grondgebied en is                 
veelal verhard en dus niet klimaatbestendig ingericht. Met het vergroenen van    
tuinen kan er dan ook op diverse fronten veel winst worden geboekt.  

naar 
Het Ministerie van I&W, STOWA en Rioned zijn allen enthousiast over ‘Groen is 
fijn’. Allen beoordelen het als een doordacht en unieke strategie met een passend 
sympathiek karakter. SunnyRain Solutions stelt gemeenten in staat haar bewoners 
mee te krijgen tot het realiseren van passende natuurlijke groene tuinen.  
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