Klimaatadaptatie in duidelijke taal

Woordenlijst en vertalingen
Adaptatie
Aanpassing

Hitteprotocol
Maatregelen bij lange periode van hitte

Afkoppelen
De regenpijp losmaken van het riool

Hittestress
Klachten door extreme hitte bij mens en dier

Biodiversiteit
Verschillende soorten planten en dieren

Infiltratie
Opname van water in de bodem

Blauwalg
Giftige bacterie in het water

Infiltratiekrat
Kunststof bak onder de grond dat water opvangt en
afvoert

Clusterbuien
Meerdere zware regenbuien

Inundatie
Overstroming vanuit een sloot of plas

Drainage
Afvoeren van water onder de grond
Droogtegevoelige dijk
Dijk die extra gevoelig is voor droge
periodes
Duurzaamheid
Goed voor mens en milieu

Klimaat
Gemiddelde weer over bepaalde periode
Klimaatadaptatie
Aanpassing aan extremer weer
Klimaatbestendig
Klaar zijn voor een veranderend klimaat met extremer
weer

Dynamisch kustbeheer
Zorgen dat het natuurlijk proces van de
kust niet verstoord wordt

Klimaatbuffer
Gebied waar de natuur zijn gang kan gaan en meegroeien
met klimaatverandering

Ecologie
Studie van alles dat leeft samen met de
omgeving

Klimaatstresstest
Test of een gebied klaar is voor extremer weer

Ecosysteem
Alle levende dingen samen

Klimaatvoetafdruk
De gevolgen van jouw levensstijl op onze wereld

Geveltuintje
Kleine tuin tegen een huis aan

Mitigatie
Het tegengaan van klimaatverandering

Grindkoffer
Bak of gat in de grond met grind

Ontharden
Weghalen van stenen

Groen dak
Dak met planten

Polderdak
Dak dat regenwater opslaat en langzaam afvoert

www.hhdelfland.nl/duidelijketaal

Participatie
Meedenken of meedoen

Wateroverlast
Last van te veel water

Preventie
Voorkomen van

Waterschade
Schade door te veel of te weinig water

Risicodialoog
Gesprek over gevaren van extremer
weer

Waterpasserende verharding
Tegels met ruimte ertussen om water
door te laten
Waterrobuuste inrichting
Een omgeving die goed tegen water kan

Sedumdak
Dak met vetplanten

Watervriendelijke tuin
Een tuin die water kan opvangen

Sponswerking
Water vasthouden in de bodem
Stimuleringsregeling
klimaatadaptatie
Subsidie om je tuin of terrein aan te
passen aan extremer weer
T=100 bui
Hele zware bui die gemiddeld eens in
de honderd jaar voorkomt
Verticaal bos
Gebouwen die begroeid zijn met
planten en bomen
Verzakking
Daling van de bodem
Verzilting
Het zouter worden van water
Wadi
Sloot of greppel voor opvang van water
Warmte- koudeopslag
Opslaan van warm of koud water in de
bodem
Waterberging
Opslagplaats voor water
Waterdoorlatende verharding
Tegels waar water doorheen kan
Wateronderlast
Last van te weinig water
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