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1 Introductie 

1.1 Achtergrond  

 

Dit Plan van Aanpak 2018 is opgesteld op verzoek van het Projectteam Klimaatbestendige 

Stad (KBS) uit het Nationaal Kennis en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS).  

 

De gezamenlijke ambitie van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is om bij 

ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust te handelen, 

zodat in 2050 onze steden klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht
1
. Het uiteindelijke 

doel van DPRA is geformuleerd in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, waarin wordt 

gesteld –  

 

 dat in 2020 de betrokken partijen klimaatbestendig handelen en waterveiligheid 

volwaardig meenemen in hun ruimtelijke plannen en  

 dat in 2050 onze bebouwde omgeving, inclusief vitale en kwetsbare objecten, zo 

goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.  

 

Overheden, kennisinstellingen en bedrijven werken samen in het NKWK om Nederland 

klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Een van de onderzoekslijnen uit het NKWK-

programma is de Klimaatbestendige Stad (NKWK-KBS) waarin de adaptatie aan 

klimaatverandering in het stedelijk gebied centraal staat.  

 

Het Projectteam NKWK-KBS (voorgezeten door IenW/DPRA) geeft vorm aan de gelijknamige 

onderzoekslijn door het uitvoeren en initiëren van verschillende activiteiten, die moeten leiden 

tot een situatie waarin stedelijke actoren in Nederland: 

 

 weten wat klimaatbestendigheid voor hun sector of gebied inhoudt,  

 toegang hebben tot de voor hen relevante kennis en informatie, en  

 kennis hebben opgebouwd over de mechanismes om klimaatbestendigheid in te 

passen in bestaande procedures en werkwijzen.  

 

Uitvoeren van dit Plan van Aanpak is een van de belangrijke onderdelen van het Projectteam 

NKWK-KBS. Het Projectteam heeft drie speerpunten gedefinieerd voor onderzoek:  

 

1. Groenblauwe infrastructuur  

2. Gezondheid en welzijn 

3. Kosten/baten, ecosysteemdiensten en financiering 

 

Aan vervolgonderzoek kunnen andere thema’s worden toegevoegd. 

 

Deze drie thema’s hangen nauw met elkaar samen. In 2018 richt het onderzoeksprogramma 

zich op het bepalen van de schade door klimaatverandering en op de groenblauwe en grijze 

maatregelen om deze schade tegen te gaan.  

 

                                                   
1  Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie in Deltaprogramma 2015. Een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, september 2014.  



 

 

 

 

 

 

 

 

NKWK KBS | Plan van Aanpak 2018 

 

September 2018, definitief 

 

4 van 33 

 

De vraagstelling van het onderzoek luidt: wat zijn effectieve klimaatbestendige interventies 

voor stedelijk gebied, in welke mate bevorderen deze interventies de gezondheid van 

mensen en in hoeverre zijn deze interventies maatschappelijk rendabel (positieve kosten –

baten verhouding)? Hiervoor moet in dit project een methodiek worden geoperationaliseerd 

waarmee schade als gevolg van klimaatverandering kan worden bepaald, en vervolgens 

effectieve klimaatbestendige (groene, blauwe en grijze) interventies in stedelijk gebied 

kunnen worden geïnventariseerd en geselecteerd. 

 

1.2 Doelstelling en methodiek  

 

De doelstelling luidt: het operationaliseren van een methodiek om (1) op lokale 

(gemeentelijke) schaal de schade te bepalen die voortkomt uit de verandering van het klimaat 

en (2) vervolgens klimaatbestendige (groene, blauwe en grijze) maatregelen te selecteren en 

te beoordelen op hun kosten en effectiviteit om deze schadelijke effecten tegen te gaan. 

 

Deze methodiek kan worden ingezet om maatschappelijk rendabele strategieën te 

ontwikkelen voor wijken, gemeenten of regio’s. De onderstaande figuur brengt de stappen uit 

de methodiek in beeld. Van groot belang is dat aansluiting gevonden wordt bij de in 

ontwikkeling zijnde gestandaardiseerde Stresstest Klimaatbestendigheid door het 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Belangrijke basisvoorwaarde is dat gemeentes en 

andere actoren in staat zijn om bij het beoordelen van de kwetsbaarheid een goede 

inschatting te kunnen maken van de risico’s op schade die voortkomt uit een mogelijk 

onvoldoende klimaatbestendigheid. Dit project start daarom  met het ontwikkelen van een 

methode om op gemeentelijke schaal deze schade te kunnen schatten. Hierbij wordt ook 

gekeken naar gezondheidsrisico’s. 

 

Nadat de schade door klimaatverandering in beeld is gebracht, volgt het selecteren van 

maatregelen om klimaatbestendigheid te verhogen. Belangrijk onderdeel van dit programma 

is het aanleggen en beschikbaar maken van een database met maatregelen en een 

afwegingsmethodiek om een selectie van maatregelen te kunnen maken. De geselecteerde 

maatregelen worden met behulp van een tool beoordeeld op de effectiviteit waarmee ze de 

schadelijke effecten tegengaan. In de gehanteerde systematiek volgt vervolgens een 

afweging van kosten en baten. Het uitwerken en testen van de methode om kosten en baten 

af te wegen wordt voorzien in 2019. Deze stappen kunnen worden doorlopen totdat een 

geformuleerd einddoel is bereikt, zie het schema in Figuur 1.1.  



 

 

 

September 2018, definitief  

 

 

NKWK KBS | Plan van Aanpak 2018 

 
5 van 33 

 

 

Figuur 1.1 Schematische weergave van de stappen die in het project worden doorlopen.  

 

Deze methodiek moet praktisch inzetbaar zijn op lokaal niveau in bebouwd gebied als een 

hulpmiddel voor het maken van keuzes over slimme interventies. Met een 

kosten/batenanalyse kunnen verschillende interventies met elkaar vergeleken worden. 

 

Er zijn weliswaar tools en methodes beschikbaar die op deelgebieden kunnen worden 

ingezet, maar klimaatbestendigheid is vaak niet de basis en de tools bestrijken slechts een 

deel van het geheel. Ook tools voor kosten/baten-analyse moet worden verbeterd en meer 

toegesneden op praktijksituaties.  

 

In het onderzoeksprogramma 2017 zijn bestaande tools geïnventariseerd voor het selecteren 

en evalueren van maatregelen, het beoordelen van de effecten op gezondheid, en het 

uitvoeren van een afweging. Bij gebleken geschiktheid kunnen bestaande tools
2
 worden 

gebruikt of verder worden verbeterd.  

 

Bij de start van het programma in 2017 is een Gebruikersgroep gevormd die een belangrijke 

rol heeft in de ontwikkeling van de methodiek en de uitvoering van het project. Ook zijn 

gebruikers benaderd via de Community of Practice (CoP) ‘De Waarde van Groen en Blauw in 

de Stad’. In 2018 wordt hiermee verder gegaan. 

 
  

                                                   
2  Voorbeelden van bestaande tools zijn: TEEB-stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity); 

Klimaateffectatlas; ALO (Atlas Leefomgeving); ANK (Atlas Natuurlijk Kapitaal); Waterkwaliteitscheck; AST 

(Adaptation Support Tool); Delft3DFM (overstromingsmodellering); Waterschadeschatter (schade als gevolg van 

regenwateroverlast); Clico (schade als gevolg van klimaat); Realcool (watertemperatuur in relatie tot hitte); 

Gidsmodellen; Muggenradar; RAMS (hitte).  
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1.3 Werkpakketten  

 

In 2018 wordt de in 2017 gestarte ontwikkeling van de methoden en tools voortgezet. In 2018 

worden de tools voor schade door klimaatverandering en het selecteren en samenstellen van 

pakketten van groenblauwgrijze maatregelen ontwikkeld. In 2018 wordt gewerkt aan de 

volgende drie werkpakketten:  

 
1. Communicatie en gebruikersinteractie 

2. Schade door wateroverlast, overstroming, droogte en hittestress 

3. Selectie en effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen 

 

In WP1 is de communicatie op programmaniveau ondergebracht, inclusief de communicatie 

en interactie met de Gebruikersgroep als geheel. WP2 is gericht op schade van ‘niets doen’, 

terwijl WP3 zich richt op mogelijke maatregelen (‘iets doen’) en hun kenmerken (kracht en 

zwaktes) en afweging. In WP2 (schade) en WP3 (maatregelen) wordt aandacht geschonken 

aan kosten.  

 

De activiteiten in de individuele werkpakketten en hun onderlinge samenhang wordt 

beschreven in de onderstaande paragrafen.  
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2 WP1 – Communicatie en gebruikersinteractie  

Uitvoering: Deltares, WEnR, TNO. RIVM 
 

Team: Hans Gehrels, Robbert Snep, Peter Bosch, Jeroen van Leuken.  

 

Dit werkpakket richt zich volledig op communicatie, interactie en samenwerking met 

gebruikers op alle onderdelen van het NKWK-KBS onderzoeksprogramma. Enerzijds worden 

de wensen vanuit de praktijk opgehaald en anderzijds worden de resultaten uit het NKWK-

KBS programma aan de gebruikers teruggekoppeld en met hen besproken.  

 

Bij de start van het project in 2017 is een Gebruikersgroep NKWK-KBS gevormd. Voorzien 

wordt om de Gebruikersgroep voor de langere termijn te betrekken bij het NKWK-KBS 

programma. Nagegaan wordt hoe de koppeling van de Gebruikersgroep met de DPRA 

regio’s kan worden gelegd.  

 

Activiteiten 2018 

 

1. Interactie met de Gebruikersgroep  

2. Afstemmen met andere netwerken  

3. Publiceren en deelnemen aan bijeenkomsten  

 

2.1 Interactie met de Gebruikersgroep 

 

De Gebruikersgroep wordt op verschillende manieren betrokken bij het 

onderzoeksprogramma:  

1. 1 of 2 keer per jaar wordt de voltallige Gebruikersgroep uitgenodigd voor een 

bijeenkomst waarin het programma als geheel (uitvoering, programmering, 

communicatie, case studies, etc.) onderwerp van bespreking is, in plenaire (overzicht 

en samenhang) en parallelle (thematische) besprekingen.  

2. Daarnaast wordt de Gebruikersgroep ingedeeld in werkpakketten, waarbij individuele 

gebruikers rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de werkpakketten. De 

werkpakketten organiseren zelf de interactie met de bij hun aangesloten gebruikers.  

 

In WP1 wordt met een vertegenwoordiging van de Gebruikersgroep besproken op welke 

manier wij het beste communiceren en interacteren met de wereld om ons heen. We streven 

naar interactie en een actieve samenwerking met de Gebruikersgroep op de inhoud, 

resultaten en programmering van het onderzoek, aan interactie met andere netwerken over 

afstemming en samenwerking, aan het generen van exposure door publicaties en het 

deelnemen aan bijeenkomsten. Bij de start van het programma wordt een overzicht gemaakt 

van alle communicatie-uitingen dat wordt besproken met de Gebruikersgroep. De leden van 

de Gebruikersgroep worden mogelijk gevraagd om vanuit hun rol bij te dragen aan de 

uitvoering van sommige van de acties. Denk hierbij aan deelname aan workshops, interviews, 

living labs, e.d.  

 

2.2 Afstemmen met andere netwerken  
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Netwerken waarmee wordt afgestemd zijn het Platform Samen Klimaatbestendig, het KANS-

netwerk, en de Citydeal Klimaatadaptatie en Community of Practice ‘De Waarde van Groen 

en Blauw in de Stad’. We zullen in eerste instantie in gesprek gaan met vertegenwoordigers 

van deze netwerken, om met hen te bespreken op welke manier we deze afstemming het 

beste kunnen vormgeven.  

 

In 2018 wordt de verbinding gelegd met het Platform Samen Klimaatbestendig dat met 

ingang van 2018 van start is gegaan
3
. In de Community of Practice (CoP) ‘De Waarde van 

Groen en Blauw in de Stad’ zitten vertegenwoordigers van het Rijk, gemeenten, 

kennisinstituten en private partijen met als doel om de waarde van groen en blauw in de stad 

beter in kaart te brengen. Hiervoor worden door alle deelnemers kennis en 

gebruikerservaringen onderling gedeeld. Deze CoP sluit goed aan bij het beoogde doel van 

NKWK-KBS omdat groenblauwe infra een belangrijke rol speelt bij klimaatadaptatie en een 

waarde vertegenwoordigt. Met deze CoP is in 2017 vanuit WP5 een traject opgezet om de 

gebruikswensen voor de TEEBstad-tool te inventariseren. Voorzien wordt om deze CoP (mits 

geïnteresseerd) ook te betrekken bij de andere onderdelen van het programma.  

 

Ten slotte zullen we verkennen welke internationale netwerken relevant zijn voor 

kennisdisseminatie en uitwisseling. Het thema klimaatbestendige stad is internationaal zeer 

actueel. Het beschikbaar maken en delen van Nederlandse kennis met internationale 

partners draagt bij aan de doelstelling van het NKWK om de Nederlandse watersector 

internationaal op de kaart te zetten en omgekeerd. De ambitie is om de verbinding te zoeken 

met een of enkele van de netwerken als: Climate KIC, ICLEI, C40, JPI Urban Europe, JPI 

Climate en/of 100 Resilient Cities. Overigens kunnen via deze internationale netwerken ook 

de mogelijkheden voor aanvullende financiering worden verkend. Deze activiteit is belegd bij 

het Projectteam.  

 

2.3 Publiceren en deelnemen aan bijeenkomsten  

 

Resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd via nieuwsbrieven van 

bijvoorbeeld DPRA, STOWA, RIONED, het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie en de H2O. 

Via de NKWK-KBS Website plaatsen we updates over de resultaten en activiteiten binnen het 

onderzoek. Voorts nemen we deel aan bijeenkomsten zoals de landelijke NKWK-dag en 

mogelijk biedt de Innovatie-estafette een kans om ons werk te presenteren. Voorts sluiten we 

aan bij de NKWK-KBS Projectentournee om in contact te komen met de doelgroep. In 2018 

zal vanuit WP1 een inventarisatie worden gemaakt van andere relevante bijeenkomsten die 

een link hebben met klimaatadaptatie. Zo mogelijk en wenselijk zal het NKWK project daar 

onder de aandacht worden gebracht. 

 

Resultaten 2018 

1 Communicatie-overzicht (een overzicht van de uitgevoerde activiteiten);  

2 Afstemming en interactie met Platform Samen Klimaatbestendig en andere netwerken;  

3 Deelname en presentaties tijdens verschillende bijeenkomsten;  

4 Workshops over de verschillende onderdelen van het programma;  

5 Publicatie in H2O.  

 

                                                   
3  Een netwerk in oprichting voor kennisdeling tussen decentrale overheden en professionals, zie: 

http://edepot.wur.nl/417786  

http://edepot.wur.nl/417786
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3 WP2 – Klimaat Schade Schatter voor gemeenten  

Uitvoering: WEnR, Deltares, CAS, HvA, TNO, RIVM.  

 

Team: Hasse Goosen, Mark de Bel, Cor Jacobs, Jeroen Kluck, Menno van Bijsterveldt, Arjen 

Koekoek, Peter Bosch, Jeroen van Leuken.  

 

3.1 Inleiding 

 

Binnen het NKWK KBS project zijn in 2017 de contouren voor de klimaatschadeschatter 

uitgewerkt. De klimaatschadeschatter wordt een tool voor schaderamingen op gemeentelijk 

schaalniveau in aansluiting op de stresstesten die gemeenten in 2019 moeten hebben 

uitgevoerd. De KSS tool moet gemeenten en andere overheden in staat stellen om de 

uitkomsten van de stresstest te kunnen complementeren met een inschatting van de totale 

schade wanneer men niet zou adapteren. Welke schade wentel je dan af op toekomstige 

generaties? Deze schaderaming levert waardevolle input voor de risicodialoog.  

 

De kern van de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is dat Nederland in 2050 

klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) 

benoemt hiervoor 7 ambities (zie Figuur 3.1). Met deze ambities onderschrijven gemeenten, 

waterschappen, provincies en het Rijk dat ze het proces van ruimtelijke adaptatie willen 

versnellen en intensiveren. Het uitvoeren van een stresstest is een belangrijke eerste stap om 

tot ruimtelijke adaptatie te komen. De stresstest brengt de effecten van klimaatverandering in 

kaart. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eerste ambitie. In het DPRA is afgesproken 

dat alle overheden uiterlijk in 2019 een stresstest hebben uitgevoerd. Veel gemeenten, 

provincies en waterschappen zijn hier mee bezig of hebben dit al gedaan. Dit varieert van 

globale verkenningen tot verdiepende analyses.  
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Figuur 3.1 De 7 ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (Deltaprogramma 2018) 

 

Na het uitvoeren van de stresstesten is een veel gehoorde reactie van overheden, ‘wat nu?’. 

De kwetsbaarheden voor klimaatextremen zijn in beeld, maar wat kan ik ermee en hoe groot 

is nu het risico? Men worstelt met de vraag hoe de stresstest vertaald kan worden naar 

beleid, ruimtelijke ordening en uitvoering. De gedachte is dat de resultaten van de stresstest 

worden besproken in de ‘risicodialoog’, samen met relevante gebiedspartners zoals 

woningcorporaties, natuurbeheerders, agrariërs enzovoorts. De klimaatschadeschatter stelt 

gemeenten in staat om de resultaten van de stresstest ‘op geld’ te zetten. 

 

In 2017 zijn voorbereidende en verkennende activiteiten uitgevoerd ter voorbereiding van de 

tool ontwikkeling die gepland is voor fase 2. Er zijn gesprekken gevoerd met de 

gebruikersgroep en met de gemeente Delft. Vervolgens is een inventarisatie gedaan van 

bestaande tools en literatuur. Op basis van het bestaande materiaal is een pilot uitgevoerd 

met de gemeente Delft. Hierbij zijn reeds bestaande tools zoals de oude versie van Clico 

toegepast. De resultaten uit de pilot en de literatuurinventarisatie zijn vervolgens uitgewerkt in 

de specificaties en rekenregels voor de KSS. Op basis van de feedback van de 

gebruikersgroep en de werksessie met de gemeente Delft is aangestuurd op onderscheid 

tussen twee versies van de KSS met verschillend detailniveau: KSS 1.0 en KSS 2.0. De 

KlimaatSchadeSchatter 1.0 zou zich richten op agendering en bewustwording en schat de 

schade door klimaatverandering redelijk grof in op basis van landelijke gegevens. De KSS 1.0 

zou aansluiten op de standaard stresstest light, en geeft een eerste indicatie op niveau van 

een gemeente. De KlimaatSchadeSchatter 2.0 biedt een verfijning van de schadeschatting 

voor de betreffende gemeente, waarbij gebruik gemaakt wordt van nauwkeuriger gegevens 

uit de gedetailleerde stresstest en worden bepaalde relaties meer nauwkeurig geschat en 

gevalideerd, in nauwe samenwerking met de betreffende gemeente.  

 

Inmiddels hebben naar schatting 75% van alle gemeenten al enige vorm van stresstest 

uitgevoerd. Daarmee lijkt de noodzaak voor een KSS 1.0 wat weg te vallen. We mogen er 

vanuit gaan dat er eind 2018 minder behoefte zal zijn aan een globale inschatting op basis 
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van landelijke gegevens, wanneer de gemeenten tegen die tijd nagenoeg allemaal over eigen 

lokale gegevens zullen beschikken.  

 

Derhalve kiezen we ervoor om in 2018 ons vooral te richten op het ontwikkelen van de 

volwaardige KSS. Wel werken we toe naar 4 landelijke kaartbeelden voor de 

schadegevoeligheid van gemeenten, om toch een landelijk inzicht en overzicht te kunnen 

geven, en om gemeenten (voor zover nog nodig) nog extra aan te sporen om de stresstest uit 

te voeren.  

 

We richten ons in dit voorstel dus op 2 producten: 
1. Landelijke schadekaarten voor hittestress, wateroverlast, overstromingsrisico’s en 

droogte, ter ondersteuning van de stresstest-light. Deze kaarten geven een beeld van de 

relatieve schadegevoeligheid van gemeenten en de gegevens stellen ons in staat om 

gemeenten te kunnen ranken op potentiële schade. 

2. De KSS tool waarmee gemeenten en adviesbureaus zelf schadeberekeningen kunnen 

uitvoeren op basis van lokaal uitgevoerde stresstesten. Deze tool wordt zoveel mogelijk 

geautomatiseerd, gebruik makend van GIS en Excel. 

 

3.2 Ontwikkeling landelijke schadekaarten 

 

De schadefuncties die zijn geïnventariseerd in 2017 worden toegepast op de landelijke 

klimaateffectatlas. Om de koppeling te kunnen maken met het de klimaateffectatlas zullen 

deze schadefuncties in ArcGIS Modelbuilder worden gezet en gekoppeld worden. De 

klimaateffectatlas bevat kaarten die iets zeggen over de blootstelling aan hitte, wateroverlast, 

droogte en overstromingen. De schadefuncties vertalen deze blootstelling naar potentiële 

schade. Deze potentiële schade wordt op jaarbasis bepaald en vervolgens opgeteld naar een 

cumulatief schade bedrag over een periode tot 2050. Bij wijze van experiment is door St. 

CAS een voorbeeld gegenereerd op basis van de (deels verouderde) Clico berekeningen. De 

kaarten in Figuur 3.2 geven een beeld van hoe de tool schade bedragen per gemeente kan 

genereren.  
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Figuur 3.2 Voorbeeldkaarten van de weergave van de klimaat schade kosten door a) hittestress (links) en b) 

wateroverlast. Vanwege de verouderde schadefuncties en berekeningswijze hebben we hier geen bedragen 

genoemd maar gekozen voor klassen van hoog naar laag. In 2018 is het de ambitie om de nieuwe 

schadefuncties en rekenregels te implementeren in GIS, waardoor schadekosten per gemeente kunnen 

worden berekend.  

 

3.3 Ontwikkeling KSS rekentool 

 

De KSS rekentool moet gemeenten en adviesbureaus ondersteunen bij het berekenen van 

de klimaatgerelateerde schade. Omdat we hierbij uitgaan van lokaal opgestelde stresstesten, 

zal de tool niet volledig geautomatiseerd zijn. De tool zal bestaan uit een verzameling 

rekenregels die volgens een stappenplan leiden tot een schade indicatie. Zoveel mogelijk 

zullen de berekeningen in GIS worden geautomatiseerd. In sommige gevallen zal dat niet 

kunnen omdat de lokale stresstest gegevens die als input dienen, niet allemaal in de zelfde 

eenheden zullen zijn gegenereerd. 

 

Hieronder volgt een schets van de methoden die gehanteerd worden voor de onderdelen van 

de KSS. Hierin wordt kort beschreven welke aspecten worden meegenomen in de KSS en 

hoe de eerste inschatting van de economische schade wordt berekend. Bij de berekening 

wordt zowel gebruik gemaakt van een inschatting van directe schade door het aspect (bv 

schade door wateroverlast) als indirecte schadebepaling door inschatting van adaptatie 

maatregelen, waarbij gemaakte kosten gebruikt worden als maat van schade (bv kosten voor 

extra airconditioning in geval van temperatuurstijging). 

 

3.3.1 Wateroverlast 

 

• Wateroverlast door korte buien:  
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• Schadegetallen en schaderelaties van de STOWA Waterschadeschatter 

(Hoes et al. 2013) en uit studie van STOWA door N-S en Tauw (jan/feb 2018) 

naar schadeschatting voor Amsterdam-West. 

• Schaderelaties van de Waterschadeschatter worden opnieuw bekeken en 

gekoppeld aan de verschillende wijktypologieën. 

• Neerslagkansen uit de literatuur (KNMI) en de nieuwe wateroverlastkaarten 

(Tygron landelijk) die nog voor de zomer 2018 zullen worden opgenomen in  

de Klimaateffectatlas. In KSS tool krijgt men de keuze om hetzij eigen 

wateroverlast analyses te berekenen met de waterschadeschatter; hetzij 2) te 

werken met de landelijke wateroverlastkaarten van de klimaateffectatlas. In 

het NKWK project zullen we een aantal gemeenten doorrekenen met beide 

methoden. Dit levert een beeld op van de orde van grootte en van de 

eventuele verschillen in uitkomsten van beide methoden.  

• Klimaatverandering heeft invloed op de toename van de neerslagkans. 

Eenvoudige aanpak is om aan te nemen dat een extreme bui, zoals die voor 

het Tygron kaarten, momenteel in de orde 1/100 of 1/1000 jaar voorkomt en in 

2050 eens per 1/30 of 1/100 jaar voor gaat komen. Op deze manier wordt de 

toegenomen schade door klimaatverandering berekend door de frequentie toe 

te laten nemen. De schade bij een wateroverlast situatie wordt dus bepaald 

door de waterschadeschatter te combineren met landelijke 

wateroverlastbeelden. De relatieve toename wordt geschat door de jaarlijkse 

kans op extreme neerslag aan te passen.  

• In de loop van 2018 zal de KEA kaart mogelijk opnieuw worden vervangen door een 

kaart gegenereerd voor een vastgestelde standaard bui. Deze standaard bui zal 

worden vastgesteld in het kader van het traject richting een gestandaardiseerde 

stresstest.  De KSS zal dan op dit punt moeten worden geactualiseerd. 

• Koppeling aan wijktypologieën, hierbij bepaalt het wijktype de schade per pand of per 

m
2
 pand. Daarin nemen we de helling, bodemsoort en % verharding mee. 

• Om zaken eenvoudig te houden verkenning van een enigszins maatgevende 

bui (i.p.v. serie aan maatgevende buien) door voor een drietal gemeenten de 

waterstanden voor enige verschillende buien met WOLK te analyseren en de 

waterschade in te schatten en te vergelijken met de eenvoudigere 

schadeschatting van  de landelijke schadekaarten. 

• Wateroverlast vanuit grondwater: 

• Op het moment wordt wateroverlast door grondwater niet meegenomen bij de 

berekening van wateroverlast. Echter, veel van de maatregelen die worden 

voorgesteld bij het tegengaan van wateroverlast betreft het lokaal vasthouden 

en infiltreren van regenwater. Dit kan een effect hebben op de 

grondwaterstand. In de komende fase van ontwikkeling moet er aandacht 

komen voor een nadere beschouwing van schade door grondwateroverlast. 

Mogelijk dat alleen een check op effecten van maatregelen op het grondwater 

voldoende kan zijn om mogelijke overlast vanuit grondwater mee te nemen in 

de KSS. 

• Het is mogelijk ook interessant om te bepalen hoeveel inwoners mogelijk getroffen 

kunnen worden door intensieve neerslag. Dit is mogelijk een extra indicator voor de 

mate van emotionele schade en/of gezondheidsrisico’s.  
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3.3.2 Droogte 

 

• Schade aan stadsvegetatie neemt toe met 3,3 tot 10% in 2050: 

• In droge zomer van 2003 waren schadekosten aan bomen 3,3% hoger dan in 

een normaal jaar (Hoogvliet et al. 2012). De huidige kans op een droge zomer 

zoals 2003 en de toekomstige kans op een zomer zoals in 2003 worden 

gebruikt om schadekosten per jaar te berekenen. 

• Bij een gemiddeld neerslagtekort in het W+ scenario zullen de beheerskosten 

voor gemeenten met een lage grondwaterstand met 10% toenemen 

(Hoogvliet et al. 2012).  

• Extra watergebruik (100 tot 200%) voor tuinonderhoud in 2050: 

• Door een toename in het aantal warme/zomerse/tropische dagen, in 

combinatie met het toenemende neerslagtekort, wordt aangenomen dat het 

waterverbruik voor tuinonderhoud 2 tot 3 keer zo groot is in 2050. 

•  Lage grondwaterstand 

• Onderzoek schade door  lage grondwaterstand die bijvoorbeeld leidt tot 

bodemdaling en paalrot. Naast de bevindingen uit Hoogvliet et al (2012) naar 

schade door lage grondwaterstanden zijn er ook berekeningen gedaan naar 

schade door droogte en lage grondwaterstanden aan funderingen, leidingen, 

gebouwen en wegen in bijvoorbeeld het IMPREX project, de economische 

studie voor DP zoetwater (van der Vat et al, 2016) en voor bodemdaling 

binnen het rapport “quickscan MKBA Bodemdaling binnenstad Gouda” (Kok, 

2017). De laatste inzichten en bevindingen van deze onderzoeken zullen 

worden meegenomen in de bepaling van schade door bodemdaling en lage 

grondwaterstanden door droogte in de KSS 1.0. 

• Er wordt in de eerste versie van de tool niet gekeken naar de verdeling van de 

kosten over de verschillende stakeholders. In latere versies zou dit 

meegenomen kunnen worden 

• Er wordt gekeken naar de waarschijnlijkheid van optreden van droogte: Hoe 

vaak komt deze lage GW stand voor in huidige en toekomstige scenario’s. 

• Schade alleen voor gebieden met GW-verlaging door droogte 

• Voor schade aan funderingen geldt dat deze schade (vervangingskosten) in 

de periode 2017-2050 maximaal één keer voor komt per gebouw. Voor 

andere typen infrastructuur kan dit anders zijn. Er moet per locatie nader 

bepaald worden hoe de aanpassingskosten verspreid zijn in de tijd. 

• De gemiddelde aanpassingskosten per gebouw voor funderingsschade door 

paalrot bedraagt € 54.000,- (Hoogvliet et al. 2012).  

• Schade door verzakking aan leidingen, infrastructuur, gebouwen, etc., door 

bodemdaling wordt bepaald aan de hand van kentallen, waarvoor een eerste 

indicatie kan worden gehaald uit de studie van Kok (2017). 

 

3.3.3 Hittestress 

 

Voor hittestress gaan we uit van schade door verlaging van de arbeidsproductiviteit, extra 

sterfte en ziekenhuisopnames en  toename van de energievraag voor airconditioning. 

 

De systematiek van Dunne et al. (2013) is het uitgangspunt om effecten van hitte op 

arbeidsproductiviteit te berekenen. Deze systematiek gaat uit van een versimpelde schatting 

van de zogenoemde “Wet Bulb Globe Temperature”, een internationaal veel gebruikte 

thermisch comfort index om de aan hitte gerelateerde arbeidsomstandigheden te beoordelen. 
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Het werk in 2017 heeft uitgewezen dat deze systematiek gemakkelijk toegepast kan worden 

op de KNMI data voor de Bilt en dus ook voor elk ander station in Nederland waar metingen 

van temperatuur en luchtvochtigheid worden uitgevoerd. Deze exercitie heeft echter ook 

vragen opgeroepen: 

• Het is niet helemaal duidelijk welke temperaturen en luchtvochtigheden gebruikt zijn 

door Dunne et al. (2013): daggemiddelde of maxima (voor temperatuur) en minima 

(voor luchtvochtigheid). Gezien de keuze voor de berekening van de WBGT gaat men 

waarschijnlijk van daggemiddelden uit. De relaties tussen WBGT en 

arbeidsproductiviteit worden echter vaak op uurbasis gegeven.  

• Hoe werkt samenstelling arbeidsbevolking door? De gebruikte fit om het effect van 

WBGT op arbeidsproductiviteit te beschrijven is er een voor meerdere 

inspanningstypen (licht-zwaar) tegelijk, maar gaat uit van een bepaalde samenstelling 

van de (beroeps) bevolking. Bovendien leidt de fit tot een schatting voor 

buitenwerkers. De vraag is hoe verminderde arbeidsproductiviteit voor andere delen 

van de arbeidsbevolking verdisconteerd moet worden.   

 

Voor de berekening van extra sterfte en de daaraan verbonden kosten bouwen we voort op 

de analyses van Stone et al. (2013). Op basis van sterftegegevens van het CBS construeren 

zij en relatie tussen temperatuur en (extra) sterfte, die behoorlijk goed overeenkomt met de 

door Huynen et al. (2001) gepubliceerde data. Ook hierbij kunnen dus standaard 

weerwaarnemingen worden toegepast, in principe van elk weerstation in Nederland. Ook dit 

is aangetoond in de exercities die in 2017 zijn uitgevoerd. De vraag hier is echter of deze 

curve nog steeds toepasbaar is en hoeveel economische waarde aan een mensenleven 

wordt toegekend. 

  

Ook voor de berekening van schade door ziekenhuisopnames gaan we in eerste instantie uit 

van de systematiek van Stone et al. (2013), die gebaseerd is op een studie uit het Verenigd 

Koninkrijk. De achterliggende schadefunctie is gebaseerd op luchttemperatuur. Maar hier is 

de vraag of de curve wel geldt voor Nederland en zo ja, welke type temperatuur de voorkeur 

verdient en of niet ook andere variabelen meegewogen moeten worden, bijvoorbeeld door de 

ziekenhuisopnames te koppelen aan een thermisch comfort index. Zo is er mogelijk een 

aanzienlijk effect van zonnestraling (Parsons et al., 2011). Dit past in het beeld dat straling 

(zon of schaduw) een belangrijke factor is voor hittestress. 

 

Bij de berekening van effecten van een toegenomen gebruik voor airconditioning gaan we uit 

van de resultaten van Isaac en van Vuuren (2009). Wel is nodig de door deze auteurs 

gebruikte socio-economische scenario’s tegen het licht te houden. 

 

3.3.4 Storm-, hagel en bliksemschade 

 

Het is niet goed mogelijk om een ruimtelijk gedifferentieerd beeld te geven van de potentiële 

schade door storm-, hagel en bliksem omdat het KNMI geen ruimtelijke verdeling van de kans 

geeft. Ook doen de KNMI-scenario’s geen uitspraken over eventuele toename (of afname) 

van stormen. Wel is het zo dat dit qua omvang een hele belangrijke schadecategorie is. De 

klimaatschadeschatter geeft daarom wel een aantal kentallen over de schades, maar zal 

deze niet op het niveau van gemeenten inschatten. We putten hierbij uit het rapport van het 

Verbond van Verzekeraars (2015) ‘Hoofd boven Water’ (2017) dat belangrijke indicaties geeft 

voor: 

• Stormschade: verandering blijft binnen de normen van natuurlijke fluctuaties (KNMI). 

Huidige schade is gemiddeld € 50 miljoen per jaar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

NKWK KBS | Plan van Aanpak 2018 

 

September 2018, definitief 

 

16 van 33 

 

• Hagelschade: hagel- en extreme hagelschade neemt aanzienlijk toe in toekomstige 

scenario’s. 

• Bliksemschade: per graad opwarming zal het aantal bliksemslagen toenemen met 10 

tot 15%.  

 

 

3.3.5 Overstromingsrisico 

 

Bescherming tegen schade door overstromingen vanuit het primaire systeem zijn in 

Nederland door wetgeving geregeld. De verantwoordelijkheid voor maatregelen hiervoor ligt 

bij het ministerie van IenW en de waterschappen. De maatregelen bestaan meestal uit de 

bescherming door dijken en/of ruimtelijke maatregelen en hebben in de praktijk een hoog 

beschermingsniveau. Hierdoor is er vaak slechts een laag restrisico, waarvoor een gemeente 

eventuele lokale maatregelen zou kunnen treffen. Overstromingen uit het regionale systeem 

zijn in het algemeen de verantwoordelijkheid van de waterschappen, waarbij de 

beschermingsgraad voor stedelijk gebied 1/100 is. Ook hier zijn er in het algemeen weinig 

maatregelen die op het niveau van een gemeente kunnen worden uitgevoerd. Wel kan het 

nuttig zijn voor een gemeente om in overleg met het waterschap inzicht te krijgen in 

kwetsbare plekken in de stedelijke omgeving.  

 

Het Rijkswaterstaat Projectbureau VNK heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat en de Unie van Waterschappen berekend wat de economische schade is van 

overstromingen (Vergouwe, 2014). In Figuur 3.3 is het economische risico door 

overstromingen te zien voor heel Nederland.  

 

Deze gegevens zullen worden opgenomen in de klimaatschadeschatter. Daarnaast wordt in 

2018 verkend of het mogelijk is om overstromingsschade uit regionale systemen met behulp 

van SSM2017 door te rekenen. Aan de hand van de resultaten kan dan een beslissing 

worden genomen met betrekking tot het meenemen van overstromingsschade in een 

eventueel vervolg of update van de KSS na 2018.  
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Figuur 3.3: Economische risico door overstromingen voor heel Nederland berekend door Projectbureau VNK 

(Vergouwe, 2014).  

 

3.4 Ontwikkeling prototype en uiteindelijke KSS tool 

 

In de prototype fase passen we bovenstaande aanpak toe op 3 gebiedstypen: 1) een 

gemeente in laag Nederland waar wateroverlast en zettingsschade een potentiële 

schadepost is; 2) een bedrijfsterrein om ook deze categorie in de schadeberekeningen te 

kunnen betrekken; 3) een gemeente hoog en droog a la Ede, om effecten van droogte en 

hittestress aandacht te geven. Na toepassing in de drie gebiedstypen zal overgegaan worden 

tot de implementatie in GIS en Excel.  
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3.5 Training en educatie  

 

Met de Gebruikersgroep wordt ook besproken of, en zo ja op welke manier, de resultaten uit 

het onderzoek op termijn kunnen worden gebruikt voor training en educatie, bijvoorbeeld voor 

medewerkers van gemeenten of GGD’s. Training en educatie kan worden georganiseerd in 

de vorm van bijeenkomsten of webinars. Uitkomsten van het onderzoek kunnen in 

lesmateriaal worden verwerkt bij universiteiten en hogescholen. Tijdens de projectentournee 

NKWK-KBS kan hier ook vorm aan worden gegeven. We zien dit als een belangrijke ambitie 

op de langere termijn. 

 

3.6 Resultaten  

 

1. Een werkende tool die online beschikbaar komt en die gemeenten en andere partijen zelf 

kunnen toepassen. Met deze tool klikt de gebruiker een gemeente aan. Vervolgens geeft 

de tool de resultaten van een ‘default’ berekening voor schade door hittestress, 

wateroverlast, droogte gebaseerd op de werkwijze die we binnen KSS ontwikkelen. 

Daarbij betekent de ‘default’ dat we uitgaan van de landelijk gegenereerde gegevens voor 

wateroverlast op basis van de nieuwe Tygron kaarten die in het kader van de ROR door 

Deltares zijn berekend.  

2. Berekeningen van waterschade in drie gemeenten (Zoeterwoude,  Dordrecht en NN).  

3. Landelijke kaartbeelden met de schade door droogte, hittestress, wateroverlast en 

overstroming. Deze kaarten worden in de online tool opgenomen.  

4. Een Excel rekentabel met handleiding die gemeenten in staat stelt zelf herberekeningen 

uit te voeren. Lokale stresstesten zijn soms met een afwijkend model gegenereerd. In die 

gevallen moet men afwijken van de default. Hiervoor ontwikkelen we een stapsgewijze 

procedure die de gebruiker handmatig moet doorlopen. 

5. Een deel van de gebruikersgroep wordt ten minste 2 keer intensief bij de ontwikkeling van 

de resultaten betrokken.  

 

We voorzien een GIS-gebaseerde tool waarmee een gemeente kan worden geselecteerd, 

door te klikken op de kaart. De tool genereert voor die gemeente een tabel met de boven- en 

ondergrens van de klimaatschadeschatter voor de vier dreigingen. Onder een informatie-

button kan de gebruiker naar tekst en uitleg over de gevolgde methoden. De tool is niet 

geschikt om op wijkniveau te differentiëren. De KSS geeft naast de stresstest ondersteuning 

van de risico-dialoog. Het geeft gemeenten een beeld van de omvang van de schade en de 

verhoudingen tussen de verschillende dreigingen. Wel zullen de resultaten van de KSS altijd 

met voorzichtigheid worden gehanteerd. We hebben te maken met grote onzekerheden en 

we doen diverse aannames. De default-berekeningen zijn gebaseerd op landelijk beschikbare 

data, waarbij geen rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de werking van het 

rioolsysteem of de drempelhoogte/vloerpeil van woningen. Verder beperken wij ons tot 

directe schades en gebruiken we bij het ontbreken van directe schadegegevens soms een 

proxy of indicator voor de mogelijke schade. De KSS is dan ook niet bedoeld om 

investeringsbeslissingen over maatregelen te ondersteunen. Het voedt de risicodialoog en 

draagt bij aan bewustwording en gevoel bij de orde grootte van de diverse schade-

categorieën.  
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4 WP3 – Maatregelen – Toolbox Klimaatbestendige Stad 

Uitvoering: Deltares, WEnR, atelier GROENBLAUW, TNO, HvA/Tauw, RIVM  

 

Team: Frans van de Ven, Reinder Brolsma, Robbert Snep, Hiltrud Pötz, Peter Bosch, Jeroen 

Kluck, Jeroen van Leuken 

 

4.1 Inleiding 

 

Grootschalige implementatie van klimaatbestendige maatregelen wordt op dit moment 

belemmerd door diverse factoren, zoals:  

 De onbekendheid van betrokkenen met  
o de vele soorten maatregelen (groene, blauwe, grijze) die genomen kunnen worden 
o de effectiviteit van deze maatregelen voor klimaatbestendigheid

4
, duurzaamheid en 

kwaliteit van de leefomgeving; 
o de interacties van deze maatregelen met andere beleidsvelden zoals verkeer, energie 

en gezondheid; 
o de bijkomende effecten/baten (water-gerelateerd, economisch, ecologisch, sociaal); 
o de te stellen technische specificaties voor een goede in- of aankoop, c.q. een goed 

ontwerp; 
o de kennis om de maatregel in de praktijk goed te kunnen aanleggen; 
o het benodigde beheer, dagelijks, per seizoen, per jaar en incidenteel; 
o de levensduur van de voorziening, de herstelbaarheid, de aanpasbaarheid en de 

vervangbaarheid. 

 De ruimtelijke schaal waarop deze maatregelen effectief genomen kunnen worden; 

 Het ruimtebeslag en de mede-bruikbaarheid van die ruimte voor andere doeleinden; 

 De toepasbaarheid op particulier, dan wel op openbaar terrein;  

 De partijen en mensen die betrokken moeten worden bij planning, ontwerp, aanleg en 
beheer. 

 

Op onderdelen is weliswaar informatie beschikbaar
5
, maar de kwantitatieve onderbouwing 

daarvan is nog beperkt. Zowel in Nederland als wereldwijd is al veel onderzoek gedaan naar 

de prestaties, effecten en effectiviteit van groenblauwe en grijze oplossingen. Het inzamelen 

en beschikbaar maken van dit kwantitatief bewijsmateriaal is dus een belangrijke factor in de 

verspreiding van kennis en het wegnemen van onzekerheid over deze adaptieve maatregelen 

in stedelijk gebied. 

 

Selectie en effectiviteit van groenblauwe en grijze maatregelen 

 

In dit werkpakket wordt daarom kwantitatieve informatie over maatregelen verzameld en ter 

beschikking gesteld via een ruimtelijke, rekenende tool waarmee de kosten en de effectiviteit 

van maatregelenpakketten kan worden bepaald. Deze tool komt vrij beschikbaar 

(bijvoorbeeld via het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie
6
) voor gemeenten, adviesbureaus 

e.d., en levert onderbouwde schattingen van de kosten en de effecten van groenblauwe (en 

grijze) maatregelen op overstroming, wateroverlast, droogte en hitteoverlast.  

 

                                                   
4  Waterveiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit, watervoorziening, droogte, hittestress, bodemdaling 
5  Zie bijvoorbeeld: http://www.groenblauwenetwerken.com/ en http://www.climateapp.nl/ 
6  https://ruimtelijkeadaptatie.nl/  

http://www.groenblauwenetwerken.com/
http://www.climateapp.nl/
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/
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De tool maakt gebruik van een database die in eerste instantie gegevens bevat over 30-40 

mogelijke, meest voorkomende, maatregelen, hun beschikbare kenmerken (kentallen; 

prestatie-eigenschappen) met betrekking tot hun effectiviteit ten aanzien van overstroming, 

wateroverlast, droogte en hittereductie en (beperkt) beschikbare kostencijfers van aanleg, 

beheer en onderhoud. Op basis van die gegevens en van gegevens over de locatie en de 

maten van de voorzieningen kan een eerste schatting worden gemaakt van de effectiviteit 

van maatregelenpakketten. 

 

In 2018 ligt de nadruk op het vullen van de database voor de 30-40 meest voorkomende 

maatregelen en op de klimaateffecten en kosteneffectiviteit daarvan. In 2019 kunnen we de 

informatie in deze database aanvullen waar dat nog nodig is,  met meer maatregelen, met de 

nieuwste wetenschappelijke onderbouwde kentallen en kostencijfers en met een uitgebreid 

overzicht van positieve en negatieve effecten (co-benefits) op andere beleidsterreinen zoals 

(volks)gezondheid, energie, mobiliteit en kwaliteit van de leefomgeving. Ook kan de tool dan 

‘slimmer worden gemaakt’ door meer informatie over de eigenschappen van het gebied mee 

te nemen in de selectie en effectiviteitsbepaling van mogelijke maatregelen(pakketten). Over 

een dergelijke aanpassing wordt nu nagedacht in het kader van het Project 

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond – thema Klimaat. Zo mogelijk willen de 

gebruikers dan ook voorbeelden zien van toepassingen in de praktijk (best practices), liefst 

inclusief een contactpersoon waarmee men in contact kan treden. 

 

Het afgelopen jaar is na consultatie van en in overleg met gebruikers een opzet gemaakt voor 

de inhoud van het gegevensbestand en de wijzen waarop deze informatie zal worden 

ontsloten, voortbouwend op de kennis en gegevens die elders is verzameld. Voor de 

resultaten wordt verwezen naar het rapport “NKWK KBS WP3; Database en selectie van 

klimaatadaptatiemaatregelen” van januari 2018. Vervolgens is op verzoek van het 

projectteam NKWK KBS besloten om de activiteiten in 2018 specifiek te richten op het 

operationeel maken van een ruimtelijke, rekenende tool waarmee de kosten en de effectiviteit 

van maatregelen(pakketten) kan worden bepaald. Om dit binnen de randvoorwaarden te 

kunnen realiseren is besloten om de activiteiten te focussen op de kosten en de 

klimaateffecten (overstroming, wateroverlast, hitte en droogte) en nog niet breder kijken naar 

neveneffecten. Daarbij zal de database worden gevuld met al beschikbare data en met de 

beperkt beschikbare kostencijfers van aanleg, beheer en onderhoud. Bij de ontwikkeling van 

onderliggende kaartlagen (background layers) kan hopelijk gebruik gemaakt worden van de 

resultaten van het Project UP Bodem en Ondergrond – thema Klimaat dat mogelijk in 2019 

een vervolg krijgt. 

 

Effectieve maatregelen 
 

De selectie van passende maatregelen voor een bepaalde praktijksituatie zal door de toolbox 

op een aantal manieren worden ondersteund. Allereerst kan op basis van de eigenschappen 

van het gebied en de adaptatiedoelen worden nagegaan welke maatregelen meer, minder of 

ongeschikt zijn. Om de effectiviteit van bepaalde maatregelen(pakketten) in een door de 

gebruiker geformuleerde praktijksituatie te bepalen zijn naast de prestatie-eigenschappen ook 

de maten van de voorzieningen nodig. Om deze maten te verkrijgen zal een voor dit doel 

aangepaste versie van de Adaptation Support Tool (AST)
7
 met daarin de KBS-database van 

                                                   
7  Van de Ven, Frans H.M., Robbert P.H. Snep, Stijn Koole, Reinder Brolsma, Rutger van der Brugge, Joop Spijker, 

Toine Vergroesen (2016). Adaptation Planning Support Toolbox: Measurable performance information based tools 

for co-creation of resilient, ecosystem-based urban plans with urban designers, decision-makers and stakeholders, 

Environmental Science & Policy, http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2016.06.010.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2016.06.010
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maatregelen worden opgenomen binnen de openbaar en gratis toegankelijke toolbox KBS. 

Deze AST is een planning support systeem waarmee blauwgroene en grijze maatregelen 

ruimtelijk worden ingepland; met eenvoudige rekenregels wordt vervolgens een schatting 

gemaakt van de effectiviteit en de kosten van elke maatregel afzonderlijk en van het totale 

pakket.  

 

De AST zal aan de hand van de wensen van de gebruikersgroep worden aangepast om te 

komen tot een aantrekkelijke en functionele ruimtelijke visualisatie die het selectieproces en 

de ruimtelijke (her)inrichting effectief ondersteunt met informatie over de (kosten)effectiviteit 

van de maatregelen(pakketten) voor experts en niet-experts. Sommige gemeenten, 

waterschappen en adviesbureaus (de beoogde ‘gebruikers’ van de database) beschikken 

over eigen methoden of instrumenten om de effecten van maatregelen te kunnen beoordelen. 

Zij kunnen gebruik blijven maken van de kentallen die in de database van de Toolbox KBS 

zijn opgenomen. Onderzocht wordt de mogelijkheid om eigen kosten-kentallen in te voeren. 

Onderhoud en aanpassing van de andere kentallen in de database is onderdeel van het in 

2018 te formuleren voorstel over het beheer en onderhoud van de TKS.  

 

Activiteiten 2018 

 

Voortbouwend op de activiteiten en resultaten van het werkprogramma NKWK KBS 2017, de 

wensen van de Gebruikersgroep, de suggesties van de Begeleidingscommissie NKWK-KBS 

en de beslissing van het projectteam NKWK-KBS worden de volgende activiteiten 

voorgesteld voor 2018: 

 
1. Vullen van de database voor de Toolbox Klimaatbestendige Stad 
2. Bouwen van de Toolbox Klimaatbestendige Stad  

 

4.2 Vullen van de database voor de Toolbox Klimaatbestendige Stad 
 

In vervolg op de opzet van de database die in 2017 is gemaakt en de uitgewerkte 

voorbeeldmaatregelen zal de database klimaatbestendige Stad (TKS) worden gevuld met 

informatie per maatregel. De circa 30-40 meest onderscheidende adaptatiemaatregelen 

zullen worden ingevuld op basis van de beschikbare informatiebronnen die in 2017 zijn 

geïdentificeerd. Daarbij zal voor de beschrijvingen, presentaties en prestatie-eigenschappen 

optimaal gebruik worden gemaakt van bestaande bronnen, met name van de databases van 

Groenblauwe Netwerken
8
 en de bestaande Adaptation Support Tool. De in te voeren  

prestatie-eigenschappen zijn gericht op het kunnen berekenen van de effectiviteit en de 

aanleg- en beheerkosten van de maatregelen met betrekking tot de klimaatrobuustheid.  

 

Gebruikersgroep en Begeleidingscommissie hebben het belang van een goede verankering 

van de TKS in de planvormingsprocessen benadrukt. Nagegaan zal worden hoe de Toolbox 

in de toekomst kan worden ingezet in het kader van de Omgevingswet en hoe de tool een 

plek kan krijgen in de Leidraad/Richtlijn Inrichting Openbare Ruimte (LIOR/RIOR) die 

gemeenten hanteren.  

 

De werkzaamheden zullen een coproductie zijn van TNO, WEnR en Atelier GroenBlauw 

onder leiding van Deltares, waarbij TNO data levert over de prestatie-kentallen, gebaseerd op 

internationaal onderzoek, WEnR de input rond  hittereductie en de kosten van aanleg, 

beheer- en onderhoud. Atelier Groenblauw levert de beschrijvingen van de oplossingen en de 

                                                   
8  http://www.ateliergroenblauw.nl/  

http://www.ateliergroenblauw.nl/
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op te nemen foto’s en figuren -  overleg over de wijze waarop dit kan gebeuren is gaande. 

Ook zal de informatie over beheer en onderhoud van de voorzieningen verder worden 

aangevuld met informatie vanuit de praktijk door Atelier GroenBlauw. Deltares zal naast het 

maken en vullen van de database ook de inpassing in Omgevingswet en LIOR/RIOR 

verkennen.  

 

De ontwikkeling van de TKS zal ‘continu’ worden afgestemd met de ontwikkelingen binnen 

NKWK-KBS en het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond – thema Klimaat (UP-

B&O) en waar nodig worden bijgestuurd. De resultaten van de verschillende activiteiten 

zullen in november 2018 worden samengevat in een concept-rapportage (inclusief de eerste 

versie van de TKS).  
 

4.3 Bouwen van de Toolbox Klimaatbestendige Stad  
 

Bouwen van de web-based, ruimtelijke, rekenende TKS op basis van de opzet en de inhoud 

die is vastgelegd in 2017. Dit omvat het ontwikkelen en testen van de ingangen en de 

functionaliteiten. Omdat de primaire gebruikersgroep professionals zijn wordt vooralsnog 

afgezien van de ontwikkeling van een mobiele versie van het onderdeel selectie van 

maatregelen, dus van een site-versie die ook op een mobiele telefoon en tablet draait. Wel 

wordt bij de bouw van de site rekening gehouden met de mogelijkheid om die functionaliteit in 

de toekomst toe te voegen. 

 

De site zal zo worden gebouwd dat het aanvullen van de database met andersoortige 

informatie over de maatregelen en met nieuwe maatlatten ter evaluatie van de effectiviteit 

en/of de co-benefits eenvoudig kan worden gerealiseerd. Via het te ontwikkelen content 

management systeem kunnen aanvullingen en wijzigingen straks snel worden ingebracht. 

Ook wordt erin voorzien dat omzetten naar een andere taal niet erg lastig zal zijn. Daarmee 

kan de TKS ook een exportproduct voor onze kennis op gebied van klimaatadaptatie worden. 

 

Ten behoeve van de bouw moeten de ingangen tot de database verder worden uitgewerkt. 

De eerste ingang is een filter- en selectietool. De filterstructuur om maatregelen te 

rangschikken en te selecteren is in 2017 uitgewerkt maar de gewichten tussen de 

verschillende onderdelen moeten nog worden getest. Alleen een ’gekalibreerde’ tool zal 

antwoorden geven die ook plausibel zijn. 

 

Om vervolgens te kunnen kwantificeren hoe effectief een maatregel is in een bepaalde 

situatie – en hoe effectief een pakket van maatregelen is in die situatie – moet bekend zijn 

hoe groot deze maatregel is, waar die in het gebied is en hoeveel verhard gebied erop is 

aangesloten. In overleg met de gebruikersgroep zal de Adaptation Support Tool (AST) 

daarom worden geïntegreerd in de TKS. Daartoe zal  
a) de database met de selectietool gekoppeld moeten worden met de ruimtelijke 

planningstool van de AST; 

b) de kaarten van de KlimaatEffectAtlas en AHN2 geladen moeten worden; 

c) in overleg met de gebruikersgroep moeten worden bepaald welke prestatie-

indicatoren zullen worden opgenomen. Het accent in 2018 zal liggen op de reeds 

beschikbare klimaat-effect-indicatoren.  

 

Zodra de eerste versie van de TKS gereed is zal deze in een of enkele van de case studies 

worden getest.  
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Met betrekking tot door-ontwikkeling, beheer en onderhoud van de TKS en de site zal een 

voorstel worden opgesteld voor NKWK. Bovendien zal het gebruik van de site worden 

gemonitord en zal gebruikers om een reactie worden gevraagd. 
 

4.4 Ontwikkelen Best Practices aanvulling op TKS 
 

Het ontwikkelen van Best Practices in aanvulling op de TKS maakt geen deel uit van het 

programma voor 2018. Deze activiteit zou aanvullend of in een later stadium kunnen worden 

uitgevoerd.  

 

4.5 Training en educatie  

 

Met de Gebruikersgroep wordt ook besproken of, en zo ja op welke manier, de resultaten uit 

het onderzoek op termijn kunnen worden gebruikt voor training en educatie, bijvoorbeeld voor 

medewerkers van gemeenten of GGD’s. Training en educatie kan worden georganiseerd in 

de vorm van bijeenkomsten of webinars. Uitkomsten van het onderzoek kunnen in 

lesmateriaal worden verwerkt bij universiteiten en hogescholen. Tijdens de projectentournee 

NKWK-KBS kan hier ook vorm aan worden gegeven. We zien dit als een belangrijke ambitie 

op de langere termijn. 

 

4.6 Resultaten  

 
Resultaat is een open source website met daarop de operationele Toolbox Klimaatbestendige 
Stad, getest in – waarschijnlijk een drietal (Zoeterwoude, Dordrecht en NN) - case studies. 
Deze TKS omvat: 

 Een vrij beschikbare database voor blauwe, groene en grijze maatregelen ter 

bevordering van klimaatbestendigheid in stedelijk omgeving;  

 Een operationele tool voor het selecteren van maatregelen uit de database op basis 

van gebiedseigenschappen; 

 Een ruimtelijke tool voor het samenstellen van maatregelpakketten;  

 Een ruimtelijk rekenende tool waarmee de kosten en de effectiviteit van pakketten 

van maatregelen op een heldere en betrouwbare manier gekwantificeerd kan worden. 

Een deel van de gebruikersgroep wordt ten minste 2 keer intensief bij de ontwikkeling van de 
resultaten betrokken.  
 
Deze toolbox zal worden afgeleid uit de Adaptation Support Tool (Figuur 4.1). Deze zal 
worden aangepast voor de Nederlandse situatie en beschikbaar komen voor alle 
belanghebbenden. 
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Figuur 4.1: Voorbeeld van een resultaat van een ontwerpsessie met de Adaptation Support Tool in Berlijn; 

links de lijst van maatregelen waaruit gekozen kan worden (geordend naar toepasbaarheid binnen 

heg gebied); in het midden het projectgebied met daarin de door het projectteam geselecteerde 

maatregelen; rechts het overzicht van de geselecteerde maatregelen, de prestatie-scores en een 

schatting van de kosten van aanleg en b&o. In dit geval ging het vooral om het maken van 

bergingscapaciteit en de het terugdringen van de piekafvoeren. Indicatoren voor droogte, hitte, 

waterkwaliteit en sociale aspecten (veiligheid, gezondheid, beleving, sociale cohesie) zijn weliswaar in 

het overzicht opgenomen maar in dit geval niet uitgewerkt.  

 
Deze toolbox zal eind 2018 gevuld zijn met een beperkt aantal – de 30-40 meest 
onderscheidende adaptatiemaatregelen en zal gevuld zijn met al beschikbare gegevens over 
de effectiviteit van deze maatregelen ten aanzien van wateroverlast, droogte, hittereductie en 
overstroming alsook met de beschikbare kostencijfers van aanleg, beheer en onderhoud. De 
kosteneffectiviteit die door de TKS wordt berekend is beperkt tot indicatoren die de 
klimaatbestendigheid aangeven. 
 

De TKS is zo gebouwd dat in een later stadium eenvoudig nieuwe maatregelen, 

effectiviteitsgegevens, data over co-benefits en prestatie-indicatoren kunnen worden 

toegevoegd. Ook kan eenvoudig een versie in een andere taal worden gemaakt opdat export 

van de TKS kan worden overwogen.  
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5 Case Studies 

5.1 Inleiding  

 

De ontwikkelde kennis en tools moeten zich bewijzen in de praktijk. Cruciaal is daarom om in 

2018 samen met gemeentes, waterschappen en andere partijen case studies uit te voeren 

waarin de ontwikkelde kennis en tools kunnen worden getoetst en toegepast. Doel van de 

toepassing is enerzijds om in de praktijk te leren of de ontwikkelde methoden en tools naar 

verwachting werken of moeten worden aangepast, en anderzijds om in een plaatsgebonden 

toepassing te demonstreren hoe de tools en methodes werken. Ten slotte dragen de 

uitkomsten idealiter bij aan de lokale opgaven.  

 

We stellen ons bij de ideale toepassing voor dat we de achtereenvolgende stappen uit de 

werkpakketten (schade – maatregelen – gezondheid – afweging) kunnen doorlopen op een 

locatie waar dit kan worden ingepast in de opgave of herontwikkeling die daar plaatsvindt. Op 

die manier doorsnijden de case studies alle werkpakketten met een integrale aanpak zoals 

geïllustreerd in Figuur 5.1:.  

 

 

 
Figuur 5.1: Integrale aanpak met werkpakketten en case studies  

 

De aan DPRA gekoppelde werkregio’s kunnen mogelijk een basis vormen om effectief met 

gemeentes in gesprek te komen over het opzetten van case studies. Dit moet worden 

onderzocht.  

 

Momenteel worden gesprekken gevoerd met een aantal gemeentes over mogelijke case 

studies. Tot op heden zijn er afspraken gemaakt met de gemeentes Zoeterwoude, Dordrecht 

en Breda. Het streven is om in 2018 te starten met enkele (3-5) uitgebreide case studies 

waarin alle werkpakketten aan bod komen, aangevuld met kleinere case studies waar 

misschien enkele onderdelen aan bod komen.  

 

NB: uitvoering van case studies wordt per case besproken in projectteam NKWK-KBS. 

Onderstaande beschrijvingen zijn ter informatie, maar over uitvoering wordt pas later 

besloten door het projectteam. 
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5.2 Zoeterwoude  

 

Zoeterwoude heeft samen met de ondernemers van het bedrijfsterrein Grote Polder het 

initiatief genomen tot een Klimaatbestendig bedrijfsterrein te komen. Heineken is een 

belangrijke aanjager van deze ontwikkeling. In mei 2018 is een brede bijeenkomst met 

bewoners en bedrijven georganiseerd. Er is breed draagvlak om aan de slag te gaan. Ook is 

behoefte aan concrete uitwerking van maatregelen, met inzicht in de schades bij niets doen, 

en de baten van een klimaatbestendige inrichting. De gemeente zoekt hierbij hulp van NKWK 

KBS! 

5.3 Dordrecht  

 

De Gemeente Dordrecht heeft een subsidieaanvraag ingediend in het Europese Urban 

Innovative Actions-programma voor de uitvoering van een innovatieproject in het kader van 

de herontwikkeling van de Vogelbuurt in Dordrecht.  

 

De ambitie van het project is:  

“to contribute to multiple UIA topics through an integrated and inclusive approach. Besides 

the main topic Housing, also the topics Adaptation to Climate Change, Jobs and skills in the 

local economy, Circular Economy, Energy Transition, Urban poverty and Sustainable Use of 

Land Nature Based solutions are addressed within the project. The project is well embedded 

in local, regional and national strategies and policies and has synergies with many projects. 

The overall anticipated result of the BIRD project is a high quality, agreeable, social inclusive 

and sustainable Vogelbuurt district in which people are happy to live. The secondary result of 

the project is a set of proven tools useful for other municipalities to redevelop deprived older 

neighbourhoods.”  

 

In de subsidieaanvraag wordt voorgesteld om een case study uit te voeren in het kader van 

het NKWK programma KBS, waarin wordt gekeken naar schade door klimaatverandering, het 

nemen van maateregelen, het beoordelen van gezondheidseffecten en het waarderen van 

koste en baten.  

Als de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd, wordt de Vogelbuurt een case study in het 

NKWK programma door mee te werken aan het klimaatbestendig maken van een kwetsbare 

wijk door het testen en inzetten van onze tools en inzichten. Het project wordt getrokken door 

de gemeente Dordrecht. Deltares is consortiumpartner. In de aanvraag is een voorziening 

opgenomen waardoor andere NKWK-partijen kunnen worden ingeschakeld om mee te 

werken aan de uitvoering.  

 

In november 2018 wordt bekend of de aanvraag wordt gehonoreerd. Bij positief resultaat kan 

het project van start in december. Voor die tijd moet worden afgestemd hoe de uitvoering van 

de case study kan worden afgestemd op de planning van NKWK KBS.  

 

5.4 Breda  

 

Met het NKWK KBS consortium zijn wij ‘Observer Partner’ geworden in de subsidie-aanvraag 

voor het EU Interreg project COOL TOWNS, waar de gemeenten Breda en Middelburg aan 

deelnemen. COOL TOWNS richt zich met name op hittestress. Voor de hand ligt om een 

gezamenlijke case study op te zetten in Breda. De precieze invulling van onze rol volgt later. 
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Doel van het COOL TOWNS project is het volgende. Breda ligt in een gebied dat naar 

verwachting te maken  krijgt met een significante toename van  hitte. Er is behoefte aan het in 

beeld brengen van de omvang van de opgave maar vooral aan het pragmatisch invullen en 

koppelen van oplossingen. Door samenwerking te zoeken met andere (buitenlandse) steden 

en met onderzoeksinstellingen kunnen problemen gekwantificeerd worden en ervaringen 

gedeeld. Ook kan op deze manier in gezamenlijkheid nagedacht worden over oplossingen en 

wordt er samen aan de slag gegaan met het ontwikkelen en implementeren van een 

ontwerpmethodologie tegen de gevolgen van klimaatverandering.  

 

De output die Breda van het Interreg project verwacht zijn kennisuitwisseling en 

(ontwerp)oplossingen die op lokale schaal toegepast kunnen worden om de gevolgen van 

hitte tegen te gaan en daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte (en tuinen) te verbeteren.  

 

Voor Breda kan dit Interreg programma onder meer gekoppeld worden aan het project “De 

Nieuwe Mark”, een waterspeelvoorziening op de Grote Markt, de openbare ruimte en tuinen 

in een woonwijk en schaduw in een winkelstraat in het centrum. Zo kan het doortrekken van 

de Nieuwe Mark als bijdrage worden gezien voor het voorkomen of beperken van lokale 

hittestress omdat er meer water voor recreatie beschikbaar komt, er veel groen komt en het 

water daarmee voor lokale verkoeling kan zorgen.  

 

De partners zijn naast Breda de steden Middelburg, Oostende (BE), Southend on Sea (UK) 

en St Omer (FR), de Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen (BE), Kent County 

Council (UK), de Hogeschool van Amsterdam, University of Greenwich (UK), en Universite de 

Picardie Jules Verne (FR). Verder zijn de bedrijven GreenBlue Urban en Sioen partner in het 

project. 
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6 Organisatie  

NKWK Klimaatbestendige Stad 

NKWK Klimaatbestendige Stad is een onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd door een 

breed consortium van kennisinstellingen en andere partijen in opdracht van o.a. het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). RWS fungeert als gedelegeerd opdrachtgever voor 

IenW en Deltares fungeert als opdrachtnemer en programmaleider van het consortium. Alle 

kennis, informatie en producten gegenereerd in dit programma zijn vrij beschikbaar en 

publiek toegankelijk.  

 
Meerjarige programmering 

NKWK Klimaatbestendige Stad is een meerjarig programma, waarin jaarlijks een Plan van 

Aanpak wordt vastgesteld voor de periode van een jaar. De organisatie zoals hier beschreven 

geldt voor 2018.  

 
Consortium 2018 

Dit programma vormt een samenwerking tussen Rijksoverheid, koepelorganisaties, 

kennisinstellingen, gemeentes, waterschappen, stedennetwerken en bedrijfsleven. 

Uitgangpunt is dat alle deelnemende partijen een cash en/of in kind eigen bijdrage leveren.  

 

Het consortium wordt gevormd door alle aan het onderzoeksprogramma in cash of in kind 

bijdragende partijen. In 2018 bestaat het consortium uit de volgende partijen: ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie), STOWA, Deltares, 

Wageningen Environmental Research, TNO, Stichting CAS, Atelier Groenblauw, Hogeschool 

van Amsterdam in combinatie met Tauw, en RIVM. 
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Programmamanagement  

Het Programmamanagement wordt gevormd door de programmaleider van Deltares, 

werkpakketleiders en vertegenwoordigers vanuit IenW/DPRA en STOWA. Het 

Programmamanagement is verantwoordelijk voor adequate uitvoering, voortgang en kwaliteit 

van het onderzoeksprogramma. 

  

Begeleidingscommissie  

 

De Begeleidingscommissie wordt in 2018 gevormd door het Projectteam NKWK KBS. Dit kan 

echter in de loop van 2018 nog gewijzigd worden. De Begeleidingscommissie komt in vier 

bijeenkomsten bijeen om voortgang en perspectief te bespreken en adviseert eventueel over 

bijsturing.  

 
Gebruikersgroep  

Er is een Gebruikersgroep geformeerd van ongeveer 30 personen afkomstig van met name 

gemeenten en gemeentelijke netwerken met specifieke expertise op onderdelen van het 

programma. Aan deze personen wordt gevraagd om de individuele werkpakketten te 

begeleiden. De Gebruikersgroep als geheel beziet de praktische toepasbaarheid van de 

resultaten en adviseert over de samenhang van het programma. In 2018 wordt nagegaan op 

welke wijze de DPRA werkregio’s hierbij kunnen worden betrokken.  

 
Onderzoeksteam  

Het Onderzoeksteam bestaat uit alle aan het onderzoek deelnemende onderzoekers.  

 



 

 

 

September 2018, definitief  
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7 Planning 

De planning van het project is weergegeven in de onderstaande tabel. Er wordt 

tweemaandelijks overleg gevoerd met de opdrachtgever (projectleider RWS) over de 

voortgang van het onderzoeksprogramma. In de eerste 8 maanden van het jaar (hier niet 

weergegeven) heeft alleen programmamanagement plaatsgevonden.  

 

 
 

Activiteit

Algemeen 

Programmamanagement

Overleg met Projectteam

Overleg met projectleider RWS 

1

1.1 Interactie met Gebruikersgroep 

1.2 Afstemming met netwerken

1.3 Publiceren / bijeenkomsten

2

2.1 Projectoverleg en coordinatie

2.2 Interactie met de Gebruikersgroep 

2.3 Ontwikkeling landelijke schadekaarten 

2.4 Ontwikkelen prototype KSS tool in excel 

2.5 Ontwikkelen KSS tool automatiseren in GIS

2.6 Literatuuronderzoek naar gezondheid

2.7 Rapportage en ontsluiting via Kennisportaal RA

3

3.1 Vullen van de database

Aanvullend literatuuronderzoek effectiviteit 

Verkenning Omgevingswet en LIOR/RIOR

Interactie met Gebruikersgroep en UP BenO

Vullen van de database obv beschikbare bronnen 

Rapportage

3.2 Bouwen van de TKS

Bouwen database en website; content management

Toetsen fi lter- en selectietool

Uitwerken ingang Typen Wijken & Straten

Maatlatten effectiviteit 

Ontwikkelen ruimtelijke tool TKS 

Voorstel beheer en onderhoud TKS

Interactie met Gebruikersgroep en UP BenO

Rapportage  

Database en selectie van maatregelen

Communicatie en gebruikersinteractie 

november decemberoktober

Raming van verwachte schade 

september


