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Waarom zijn de Dekowood Garden houtsnippers goed tegen hitte en hevige neerslag? 

Geschikt voor:   

 in de tuin 

 voor paden en perken 

 onder struiken 

 bij speelplaatsen 

 begraafplaatsen 

 decoratie 
 

Nu de effecten van klimaatverandering zichtbaar zijn voor iedereen en onze kwetsbaarheden blootgelegd 

worden, zijn passende maatregelen noodzakelijk. Overheden, waterschappen en provincies zijn zich bewust 

geworden van het feit dat temperatuurstijging, extreme neerslag, droogte en wateroverlast desastreuze 

gevolgen kunnen hebben voor de sociale, economische en maatschappelijke  stabiliteit en leefomgeving. 

Om de klimaatbestendigheid te vergroten, zullen ruimtelijke ontwikkelingsprocessen anders vorm gegeven 

moeten worden. Denk hierbij aan waterbeheersing, de vergroening van de openbare ruimte, het beperken van 

verharding bij bedrijventerreinen en in voor- en achtertuinen van bewoners. 

 Het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie 2018 bevat een stappenplan met uitgangspunten die men als leidraad kan 

nemen.   

Uit onderzoek blijkt dat versteende oppervlakten snel opwarmen en warmte vasthouden ( hittestress ). In een 

stad kan in de zomer de temperatuur wel 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied.  

Groen, bomen en planten geven schaduw, verdampen het water en koelen de omgeving af. Bomen vangen CO² 

af, nemen veel water op en daardoor vermindert de afvoer naar het riool.  

In plaats van tuinen van terrastegels of andere verharding te voorzien, zullen bijvoorbeeld houtsnippers meer 

van toegevoegde waarde zijn. Ze nemen hemelwater op, reguleren de afvoer ervan en verminderen het vele 

sproeiwerk in warme zomers. Bovendien zijn ze goed voor de biodiversiteit, zandbodemstructuur en hebben 

een onkruidwerend effect.  

Door een milieuvriendelijke kleurstof toe te voegen wordt de levensduur van de houtvezels verlengd. Dit 

bespaart aanzienlijke onderhoudskosten. In de stad wordt het zelfs sfeervoller door vergroening en 

verduurzaming volgens bewoners. 

Mensen worden door een natuurlijke en groene omgeving levendiger  en productiever. En dat komt de 

gezondheid en het welbevinden ten goede.   

Van burgers en bedrijven mogen ook offers worden verwacht. Om ondergelopen woningen, kelders en 

bedrijfsterreinen te voorkomen, zullen zij in hun eigen woon, leef en werkgebied effectieve maatregelen 

moeten nemen om de waterschade te beperken. Voor de hand liggende oplossingen zijn bijvoorbeeld 

waterberging, vergroening, daktuinen en/of houtsnippers als bodembedekking. 

De voordelen van Dekowood Garden houtsnippers zijn talrijk. Ze worden lokaal vervaardigd uit reststromen 

hout, lange transporten zijn beperkt; een lage CO²-uitstoot is gegarandeerd. Als maatschappelijk verantwoord 

ondernemer, onderscheiden wij ons door met name het zeven, kleuren en drogen van de houtsnippers door 

restwarmte te benutten. De effectieve inzet van het logistieke proces draagt tevens bij aan een schoner milieu.  

Kortom, laten we samenwerken aan een prettige leef-  en woonomgeving! 
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