
WATERDOORLATENDE BESTRATING
      Belangrijke informatie 

      Resultaten enquête   

      Nieuwe pilot: onderhoud



RESULTATEN ENQUETE IN %

96 4

72 28

Heeft u of een van uw bezoekers er hinder van ondervonden dat 
deze bestrating minder vlak is t.o.v. gebruikelijke bestrating?

Bent u bekend met de functie van de bestrating?

geen enkele hinder        een beetje hinder         veel hinder

ja nee

94 4 2

96 3

Is het voor u acceptabel als er af en toe groen tussen de bestrating groeit?
(Rekening houdende met de functie van de bestrating.)

Kunt u de uitstraling van de bestrating waarderen?

ja nee geen mening

ja geen mening nee



NIEUWE PILOT: ONDERHOUD
WATERDOORLATENDE BESTRATING

De uitkomst van de bewonersenquête, in combinatie met  de toegevoegde 
waarde bij de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering, sterkt ons 
in het vertrouwen dat wij in toekomstige delen van Westergouwe door 
moeten gaan met het gebruik van de waterdoorlatende bestrating. 

Er is alleen nog enige vraag over hoe deze vorm van bestrating het beste 
onderhouden kan worden. Daarom voeren wij een pilot uit, waarbij we 
verschillende vormen van onderhoud testen. Met de inzet van heet water, 
stoom en hete lucht wordt gekeken op welke manier de groei van ongewenst 
groen in de bestrating zo effectief mogelijk kan worden bestreden. We 
zullen de genoemde manieren van bestrijding in verschillende frequenties 
toepassen, om zo tot een verantwoorde conclusie te komen. Het onderhoud 
wordt tijdens de gehele periode grondig gemonitord. 

De pilot wordt uitgevoerd tot en met oktober 2022.

UW MENING IS MEDE BEPALEND 
VOOR DE TOEKOMST

Tijdens de pilot nodigen wij u als bewoner twee keer uit tot het geven van 
uw mening over de waterdoorlatende bestrating, en uw ervaringen met de 
verschillende manieren van onderhoud tijdens de pilot. Hiervoor organiseren 
wij in september voor het eerst een Westergouwe Café. Waarbij wij graag 
met u in gesprek gaan over uw ervaringen. Begin november, na afloop van de 
pilot, wordt opnieuw huis-aan-huis een enquête afgenomen. Op basis van uw 
mening, gecombineerd met de vastgestelde uitstraling en eventuele meerkosten 
voor onderhoud, wordt een definitief besluit genomen over de inzet van de 
waterdoorlatende bestrating in de aankomende delen van Westergouwe.

DE DEEL      Referentiestraat, tijdelijk geen onderhoud

BOENSTOEP   Hete lucht, 1 keer per maand
       Hete lucht, 1 keer per 2 maanden

OPKAMER   Stoom, 1 keer per maand
    Stoom, 1 keer per 2 maanden

HOOIZOLDER   Kokend water, 1 keer per maand
    Kokend water, 1 keer per 2 maanden

In de overige delen van Westergouwe-II vindt regulier onderhoud plaats. 



MEER WETEN OVER KLIMAATROBUUST BOUWEN 
EN WELK STEENTJE U ZELF KUNT BIJDRAGEN?

De waterdoorlatende bestrating is slechts een van de vele maatregelen die wij 
nemen om de wijk klimaatrobuust te maken. 

Maar alleen maatregelen in de openbare ruimte zijn niet voldoende. Juist ook 
in uw eigen tuin en woning kunt u bijdragen aan dit gezamenlijke probleem 
van de toekomst. Wist u bijvoorbeeld dat een versteende tuin in de zomer 
gemiddeld 3 graden warmer is dan een groene tuin? 

Op 6 september organiseert Projectbureau Westergouwe daarom een speciale 
avond over dit onderwerp. We vertellen u alles over de klimaatmaatregelen 
die wij nemen in de wijk, en informeren u graag over wat u kunt doen om uw 
steentje bij te dragen.

Binnenkort ontvangt u van ons een uitnodiging voor 
deze avond. 


