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1 Inleiding 

 

1.1 Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 

De gezamenlijke ambitie van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, zoals beschreven 

in het Deltaprogramma, is om bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk klimaatbestendig 

en waterrobuust te handelen, zodat in 2050 onze steden klimaatbestendig en waterrobuust zijn 

ingericht1. 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 Nederland, inclusief vitale en kwetsbare objecten, zo goed mogelijk 

klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.  

 

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2017 vraagt om een kennisaanpak voor het 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) teneinde te komen tot een goed functionerende 

kennishuishouding DPRA. Dit heeft geleid tot de Kennisaanpak DPRA (kortweg ‘de 

Kennisaanpak’), die gebruik maakt van de vele bestaande kenniscommunities en initiatieven 

rondom kennis voor ruimtelijke adaptatie. De Kennisaanpak is het overkoepelende raamwerk 

waar het kennisprogramma NKWK-KBS deel van uitmaakt.  

 

De inhoudelijke focus van de Kennisaanpak zijn de zeven ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke 

Adaptatie (Figuur 1). De kennisontwikkeling richt zich op het verwezenlijken van deze ambities 

door middel van het ontwikkelen en delen van de benodigde kennis. Centrale vraag is: welke 

kennis en informatie is er (nog) nodig om deze ambities in de praktijk te verwezenlijken? 

 

 
Figuur 1: De zeven ambities van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 

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

Milieu, september 2014.  
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In 2020 bouwt de kennisaanpak voort op onder meer de bestaande voorraad kennisvragen en 

vraagstukken opgehaald door NKWK-KBS (o.a. bij deelnemers aan de projectentournee) en 

door het platform Samen Klimaatbestendig (bij overheden, sectoren en de werkregio’s van 

DPRA). De door NKWK-KBS opgehaalde vragen zijn en worden ondergebracht in de 

Kennisagenda NKWK-KBS.  

 

1.2 Doelstelling  

Het NKWK-KBS Kennisprogramma heeft als hoofddoelstelling het ontwikkelen van kennis en 

het delen van kennis om ondersteuning te bieden aan de partijen en professionals die 

ruimtelijke adaptatie in de praktijk moeten invullen en uitvoeren (de gebruikers). Dit 

kennisprogramma is gebaseerd op de vraagstukken en prioriteiten voortkomend uit de DPRA 

Kennisaanpak en de uitvoeringspraktijk, waaronder de kennisvragen geïdentificeerd in de 

Kennisagenda NKWK KBS.  

 

Dit biedt decentrale overheden en private actoren in het fysieke domein de kennis, inzichten 

en tools voor het realiseren van de doelstelling uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie om 

in 2050 Nederland zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. 

 

1.3 NKWK-KBS Programma 2020  

Het NKWK-KBS Programma 2020 is onderverdeeld in zes werkpakketten, die uiteenlopende 

aspecten bestrijken van klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie en als volgt kunnen worden 

ingedeeld:  

 

1. Kennis over gevolgen klimaatverandering, inclusief klimaatrisico’s;  

2. Kennis en innovatie t.b.v. ontwikkelen van adaptatiemaatregelen voor decentrale 

overheden, bedrijven en burgers;  

3. Kennis en innovatie t.b.v. beleidsontwikkeling en verbinding met maatschappelijke 

opgaven en transities.  

 

De onderstaande figuur geeft schematisch weer hoe de werkpakketten over deze driedeling 

zijn verdeeld en met elkaar samenhangen. De kleuren geven aan op welke van de zeven 

ambities uit het DPRA de werkpakketten betrekking hebben.  
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Effecten 

klimaatverandering 

Maatregelen voor 

ruimtelijke adaptatie 

Verbinding met  

opgaven en transities 

      
Monitoring Lokale 

Klimaatbestendigheid  

    

     
KlimaatSchadeSchatter  

 

    

     
 Stedelijke Waterkwaliteit, 

Klimaat en Adaptatie 

   

     
 Vitale en Kwetsbate Functies 

 

   

     
  Toolbox Klimaatbestendige 

Stad 

  

     
    Sociale Veerkracht 

 

 

Case studies 

 

 

*Legenda bij de kleuren van de 7 ambities:  

Kwetsbaarheid in beeld brengen   
Risicodialoog voeren en strategie opstellen    
Meekoppelkansen benutten    
Stimuleren en faciliteren    

 

De werkpakketten worden hierna verder toegelicht. 
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2 Werkpakketten in 2020 

 

2.1 Monitoring Lokale Klimaatbestendigheid (MLK) 

Het werkpakket MLK onderzoekt welke data bruikbare indicatoren vormen voor 

klimaatbestendigheid. Vanaf 2020 moeten gemeenten en waterschappen klimaatbestendig 

handelen. Indicatoren die aansluiten op de lokale doelen zijn daarbij een hulpmiddel om hun 

voortgang te evalueren. In 2019 is in dit werkpakket geïnventariseerd welke indicatoren door 

gemeenten en waterschappen gewenst en zinvol worden geacht. De nadruk ligt hierbij op het 

meten van de huidige mate van lokale en regionale klimaatbestendigheid van de fysieke 

omgeving, het inzetten van bestaande datasets en het aansluiten bij bestaande initiatieven. 

Het resultaat van 2019 is een groot aantal mogelijke indicatoren voor regen- en 

grondwateroverlast, droogte, hitte en tweedelaagsveiligheid. Deze zijn door professionele 

gebruikers geprioriteerd en ingedeeld naar de praktische realiseerbaarheid ervan op korte 

termijn. 

 

In 2020 wordt deze set van indicatoren samen met twee deelnemende eindgebruikers nader 

uitgewerkt en wordt een concept-tool gemaakt die de data analyseert en de indicatoren 

visualiseert. Dit moet resulteren in een getoetste set van indicatoren, een memo met toelichting 

op de werkwijze om te werken met de tools en een advies tot vervolg. 

 

2.2 Klimaatschadeschatter (KSS) 

In 2018 en 2019 is de Klimaatschadeschatter ontwikkeld. De Klimaatschadeschatter (KSS) 

geeft per gemeente een indicatie van de schade die ontstaat door klimaatverandering in de 

periode 2018 – 2050, indien geen adaptatiemaatregelen worden genomen. Het betreft de 

klimaateffecten wateroverlast, droogte en hitte. In 2019 zijn tien schadecomponenten 

kwantitatief ingevuld. Daarnaast zijn diverse schadecomponenten kwalitatief beschreven. Ook 

is een totaalbedrag aan schade voor heel Nederland bepaald, zowel onder het huidige klimaat, 

als in geval van klimaatverandering. De KSS is bedoeld voor professionals bij gemeenten en 

bij andere overheden en instellingen die zich bezighouden met klimaatadaptatiebeleid en -

uitvoering.  

 

In 2020 wordt de KSS verder uitgebreid. Landbouwschade en natuurbrandschade worden 

toegevoegd, evenals kansrijke gebieden voor gevolgenbeperking overstromingen. Per 

schadecomponent wordt in beeld gebracht welke directe kostendragers er zijn. Alle informatie 

wordt weergegeven in een infographic. 

 

Verder wordt gewerkt aan de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de tool. De data 

die wordt gebruikt voor de berekeningen wordt downloadbaar gemaakt voor alle gebruikers. 

Voor de pop-ups wordt een nieuw ontwerp gemaakt.  

 

2.3 Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (SWKA) 

De kwaliteit van stedelijk water wordt beïnvloed door klimaatverandering, denk aan mogelijke 

effecten van wateroverlast, en droge en hete zomers. Daarnaast kunnen adaptatiemaatregelen 
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onbedoelde effecten hebben op de waterkwaliteit. Dit kan risico’s opleveren, bijvoorbeeld voor 

gezondheid, en de bestaande of beoogde functies van het water in gevaar brengen. In dit 

werkpakket worden de mogelijke effecten van klimaatverandering en -adaptatie op stedelijk 

water in kaart gebracht. In samenwerking met waterschappen en gemeenten worden de 

belangrijkste (potentiële) problemen voor stedelijk waterkwaliteit in Nederland geïdentificeerd, 

en praktische bouwstenen ontwikkeld om deze problemen aan te pakken. Hierbij wordt 

gekeken naar de verschillende functies (gebruik en ecologie) en het huidige beheer en 

ontwikkeling van stedelijk water. Met behulp van casestudies worden problemen en 

bouwstenen voor lokale situaties uitgewerkt. De uitkomsten van dit werkpakket ondersteunen 

gemeenten en waterschappen bij het klimaatbestendig maken van stedelijk water en het 

betrekken van waterkwaliteit bij het inpassen van klimaatadaptatiemaatregelen. 

 

In 2020 wordt een webpagina opgeleverd met informatie in een vorm die aansluit bij behoeften 

van gebruikers (bijvoorbeeld infographics voor bouwstenen) via www.ruimtelijkeadaptatie.nl. 

De webpagina dient als handreiking voor de beoogde eindgebruikers (waterschappen en 

gemeenten). De focus zal liggen op het formuleren en ontwikkelen van praktische bouwstenen, 

uitgewerkt met praktijkvoorbeelden uit de casestudies, en voorzien van achtergrondinformatie 

over belangrijke effecten van klimaatverandering en -adaptatie op waterkwaliteit (uitkomst 

literatuuronderzoek). De bouwstenen worden ruimtelijk uitgewerkt door een 

stedenbouwkundige. Ten slotte wordt een achtergrondrapportage opgeleverd met de 

uitkomsten van het onderzoek (uitkomsten literatuuronderzoek, inhoud webpagina).  

 

2.4 Vitale en Kwetsbare Functies (VKF) 

Vitale infrastructuur kan kwetsbaar zijn door uitvallen onder invloed van de bedreigingen die 

binnen DPRA worden onderscheiden: overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Door 

klimaatverandering zal bovendien de gevoeligheid van deze functies voor deze extreme 

situaties verder toenemen. 

 

Het werkpakket richt zich op de vraag hoe de regionale overheden (provincies en secundair 

ook gemeenten) goede kunnen afwegingen maken ten aanzien van versterking van de 

bescherming van de vitale en kwetsbare functies op lokaal en regionaal schaalniveau (in 

stresstesten en risicodialogen) in relatie tot het risico op maatschappelijke ontwrichting en 

economische schade ten gevolge van klimaatverandering, met inachtneming van alle 

belangrijke stakeholders (waterschappen, veiligheidsregio’s, netwerkbeheerders en 

rijksdiensten). 

 

In de afgelopen jaren heeft veel onderzoek plaatsgevonden naar deze vitale en kwetsbare 

functies. In dit werkpakket wordt een overzicht gemaakt van de kennis en ervaringen die al 

beschikbaar zijn. Kennislacunes en behoeften worden geïdentificeerd en van daaruit worden 

aanbevelingen gedaan ter ondersteuning van beslissingen rondom de bescherming van vitale 

en kwetsbare functies.  

 

De resultaten worden gebundeld en beschikbaar gesteld in de vorm van een integraal V&K-

webdossier op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. Het webdossier wordt zo ingericht dat 

alle informatie die normaal in een rapportage vindbaar is ook in het webdossier terug te vinden 

is. In het Dossier V&K worden opgenomen (1) een kennisoverzicht V&K (praktijkervaring, 

geleerde lessen, wetenschappelijke inzichten, beschikbare methoden), (2) factsheets, (3) 

beslissingsondersteuning (handvatten en aanbevelingen t.b.v. stresstesten en risicodialogen) 

en (4) de bestaande webpagina’s op het Kennisportaal Vitaal en Kwetsbaar.  

http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
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2.5 Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS) 

In 2018 en 2019 is gewerkt aan de ontwikkeling van de Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS). 

De TKS is een hulpmiddel om te verkennen met welke adaptatiemaatregelen een wijk, buurt, 

terrein of straat beter te beschermen is tegen wateroverlast, droogte en hitte. De toolbox geeft 

de gebruikers inzicht in de bewezen effectiviteit van de maatregelen. De TKS levert zo een 

gemeenschappelijke kennisbasis om bijvoorbeeld te gebruiken bij de (risico)dialoog.  

Deze ontwerptool is zeer geschikt om individueel én in interactieve bijeenkomsten met 

gemeenten, waterschappen en belanghebbenden (zoals bewoners, ondernemers of 

beheerders) klimaatadaptatiemaatregelen te verkennen en richting te geven aan 

ontwerpoplossingen.  

 

In 2020 worden drie belangrijke functionaliteiten aan de toolbox toegevoegd. Naast het effect 

van maatregelen op de luchttempratuur, wordt ook het globale effect van maatregelen op de 

gevoelstemperatuur (PET) getoond, tegen de achtergrond van de (landelijke) PET-kaarten. 

Daarnaast worden de nevenbaten van adaptatiemaatregelen gekwantificeerd, bijvoorbeeld op 

minder zorgkosten en arbeidsverlies, toename van bewegen of meerwaarde van woningen 

door water en groen. Dit wordt gedaan door een koppeling te leggen met de Groene Baten 

Planner van RIVM. En voor verschillende wijktypen wordt een voorbeelduitwerking gemaakt, 

inclusief een overzicht van de meest geschikte adaptatiemaatregelen voor dat type wijk. Verder 

zullen een aantal geconstateerde bugs en onvolkomenheden in de huidige versie worden 

aangepakt.  

 

Eind 2020 zal een nieuwe release van de toolbox worden uitgebracht, ondersteund met een 

wiki-pagina met achtergronddocumentatie. Belangrijk daarbij is dat de toolbox ‘open source’ is: 

iedereen krijgt kosteloos inzicht en kan gebruik maken van berekeningen, modellering, 

programmering en kengetallen die in de TKS worden gebruikt.  

 

2.6 Sociale Veerkracht (SV) 

In het werkpakket ‘Sociale Veerkracht’ staat de vraag centraal: hoe kunnen we de 

wisselwerking tussen klimaatadaptatie, leefbaarheid en sociale veerkracht begrijpen en 

benutten? Achtergrond van deze vraag is dat er weliswaar op lokaal niveau goede voorbeelden 

bestaan en ervaringen zijn van burgers die samen met elkaar in de wijk aan de slag gaan om 

de leefbaarheid en sociale veerkracht te vergroten, maar dat overzicht en kennis op beleids- 

en programmaniveau ontbreekt over hoe dit benut kan worden voor klimaatadaptatie. En 

andersom geldt ook dat overzicht ontbreekt hoe klimaatadaptatie gebruikt kan worden om de 

leefbaarheid en sociale veerkracht in wijken te vergroten.  

 

Deze centrale vraag wordt uitgewerkt door te kijken naar drie deelvragen: (i) Hoe kunnen we 

de kwetsbare mensen en wijken en de daar bijhorende sociale-economische aspecten die 

relevant zijn voor klimaatadaptatie (ruimtelijk) in beeld brengen? (of: wie is kwetsbaar, en voor 

welk risico?); (ii) Onder welke sociaal-economische voorwaarden zijn maatregelen voor 

klimaatadaptie wel/niet kansrijk? (of: welke maatregelen zijn (dan) het meest kansrijk?); en (iii) 

Welke participatieaanpak op maat helpt overheden en gemeenschappen om te werken aan 

maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptatie, sociale veerkracht en leefbaarheid? (of: hoe 

betrekken we deze mensen?).  
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Het onderzoek bestaat uit het bundelen, toepasbaar en toegankelijk maken van beschikbare 

kennis, het bewerken van databronnen en benutten van case studies. Aan het project werken 

onderzoekers samen in een nauwe dialoog met eindgebruikers (gemeenten en andere 

maatschappelijke organisaties). De resultaten worden gepubliceerd in een eindrapport waarin 

de effecten van klimaatverandering voor kwetsbare mensen en wijken in beeld worden 

gebracht, de sociaal-economische voorwaarden voor maatregelen worden beschreven, en 

richtlijnen worden gegeven voor participatie aanpak op maat. Het onderzoek beoogt op deze 

manier producten te leveren die gebruikt kunnen worden door gemeenten, 

woningbouwverenigingen en andere instanties die betrokken zijn bij ontwikkelingen in de wijk. 
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3 Organisatie NKWK klimaatbestendige Stad 

 

NKWK Klimaatbestendige Stad is een onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd door een 

breed consortium van kennisinstellingen en andere partijen in partnerschap met o.a. het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en STOWA. Het ministerie van IenW is de 

financierende partij en beslist over de inzet van de financiën. 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 komen vrij 

beschikbaar en zijn publiek toegankelijk.  

 
NKWK Klimaatbestendige Stad vormt onderdeel van de kennisinfrastructuur en het netwerk 

dat is ontstaan vanuit DPRA: de Kennisaanpak DPRA. Momenteel vindt ontwikkeling plaats 

richting een verbreding van de Kennisaanpak DPRA tot een Kennisprogramma 

Klimaatadaptatie. De basis wordt gevormd door het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie 

(DPRA) en de Nationale Adaptatiestrategie, die onder verantwoordelijkheid van de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat worden uitgevoerd. In relatie daarmee zijn diverse andere 

(deel)programma’s relevant, zoals: Deltaprogramma Zoetwater, Kennisprogramma 

Zeespiegelstijging, Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw, programma’s van EZK, BZK, 

Stowa en Rioned. 

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 2020.  

 

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

bijdragende partijen. In 2020 bestaat het consortium uit de volgende partijen: Ministerie van 

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

Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, RIVM, Stichting CAS, TNO, 

Universiteit Twente, Wageningen Environmental Research, Arcadis Nederland, Atelier 

GroenBlauw, HKV, RIGO, Royal HaskoningDHV, Sweco Nederland en Tauw.  

 

We streven naar een breed consortium met kennisinstellingen en adviesbureaus. Daarnaast 

participeren we in 2020 (in kind of financieel), samen met het Nationaal kennisprogramma 

Bodemdaling, in het onderzoeksconsortium ‘Bodem en ondergrond, ‘het DNA van stad en 

omgeving’.  
 

Bij de start van de werkpakketten wordt een gebruikersgroep geformeerd afkomstig van onder 

meer gemeenten, gemeentelijke netwerken, waterschappen en provincies met specifieke 

expertise op onderdelen van het programma. De professionele gebruikers zien toe op de 

praktische toepasbaarheid van de resultaten.  
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