
CLIMATEMATTERS

EcoStreetArt

 
+ zorgt voor een gevoel van welzijn

De objecten worden duurzaam, lokaal en 
circulair geproduceerd.

+ zorgt voor biodiversiteit met ondermeer   
 wilde bijen en vlinders 

+ houdt water vast
+ slaat Co2 op

+ draagt bij aan sociale cohesie 
 zorgt voor een schonere lucht (jnstof etc.)+

GROEN
geeft verkoeling en schaduw + 

voor de mens maar ook voor de hele keten 
van leven 

Met de Kunstobjecten die voortkomen uit 
onze samenwerking creëren we impact 
bewustwording en een gezonde 
leefomgeving.

Het start uiteraard met welzijn en klimaat-
verandering.

CONTACT
Ton 
Eduard

climatematters.nl

meerstammige boom

SAMENWERKING
DZB
Green Art Solutions
ClimateMatters

 

info@climatematters.nl 
info@greenartsolutions.nl

ontwerp brochure: Juan Nibbelink



ONZE CIRCULAIRE PRINCIPES

HERNIEUWBARE BRONNEN

MEERVOUDIG

SAMEN

SPLITSBAAR

LEVENSDUUR

FOCUS OP MENSEN

THE STORY
Het is haast te mooi om waar te zijn; 
kunst, design, groen en duurzaam komen 
samen en attendeert mensen op een 
kunstzinnige expressie van 
klimaatadaptatie

AANPAK
Wij combineren 'groene en blauwe' 
maatregelen met creativiteit en 
innovatie.

 elektronisch gestuurde waterhuishouding.

 Het beheer en onderhoud wordt +
 ondergebracht bij een lokale groenver-
 zorger die zoveel mogelijk werkt met 
 mensen met een afstand tot de economie.

 Hoogwaardig substraat, dat veel vocht +
 bevat, zorgt voor een goede voedings-
 bodem voor de planten.

 Elke object kan op een andere wijze en +
 naar wens van de klant worden gemaakt 

 In de ontwerpen wordt het water opge-+
 vangen door regenvangers en opgeslagen 
 in een ‘wolk’ of andere oplossing. 
 Bij droogte wordt het water weer terug-
 gebracht naar de planten. Hiervoor worden 
  bijvoorbeeld oude lantaarnpalen ingezet.

 De installatie functioneert op zonne-energie +
 en, als dit kan, wordt het geheel zelfvoor-
 zienend doormiddel van bijvoorbeeld een 

Kortom we denken graag buiten de 
gebaande paden en inspireren zo mensen 
tot een duurzamere denkwijze. 

+ Natuurlijke drainage zorgt voor een mooie
 balans in afvoeren en vasthouden van 
 regenwater.

FACTS
+ De Kunstwerken worden gemaakt van 
 Biobased of hergebruikte materialen zoals 
 oude werkkleding en objecten van de 
 gemeente, spoorwegen, etc. die overtallig 
 zijn geworden.
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