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1 Inleiding  

De kern van de Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is dat Nederland in 2050 

klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Het doel is dat overheden, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en burgers ervoor gaan zorgen dat de door hittestress, 

wateroverlast, droogte en overstromingen veroorzaakte schade zo min mogelijk toeneemt. Zij 

moeten daarop letten bij onder meer de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het 

opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen, groenonderhoud en 

wegonderhoud, en herinrichting en beheer van de openbare ruimte. Om dit te realiseren laten 

gemeenten, provincies en waterschappen eerst klimaatstresstesten uitvoeren en starten zij daarna 

een risicodialoog met relevante publieke en private partijen. Doel van deze dialoog is het samen 

opstellen van ambities en het bespreken welke adaptatiemaatregelen per plangebied nodig zijn, 

uitmondend in uitvoeringsplannen.  

 

Om de decentrale overheden te ondersteunen bij het uitvoeren van deze opgaven heeft het DPRA 

een Kennisprogramma opgezet, waar onderzoek, kennisdeling en leren onderdeel van uitmaken. 

De onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad (KBS) van het Nationaal Kennisprogramma Water en 

Klimaat (NKWK) vervult hierin een belangrijke rol, voor zowel onderzoek als kennisdeling.  

 

De onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en 

Innovatieprogramma Water en Klimaat heeft in 2020 nieuwe kennis en tools ontwikkeld om 

decentrale overheden te ondersteunen in hun opgave om klimaatbestendig te worden.  

 

In 2020 is aan de volgende onderzoeksthema’s gewerkt:   

 

• In beeld brengen van klimaatbestendigheid op gemeentelijk en wijkniveau –  

- Monitoring Lokale Klimaatbestendigheid  

 

• In beeld brengen van de gevolgen van klimaatverandering in stedelijk gebied –  

- KlimaatSchadeSchatter  

- Vitale en Kwetsbare Functies 

 

• Verkennen van maatregelen en kansen –  

- Toolbox Klimaatbestendige Stad  

- Sociale Veerkracht 

 

De volgende hoofdstukken geven een korte beschrijving van deze onderzoeken. Uitgebreide 

rapportages zijn te vinden op:  

 

https://waterenklimaat.nl/nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/. 

 

 

https://waterenklimaat.nl/nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/
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2 Monitoring Lokale Klimaatbestendigheid 

Auteurs:  

Corine ten Velden, Martijn Visser, Edwin van der Strate, Ruben Keizer, Aline te Linde, Jeroen van 

Eekelen, Arjen Koekoek en Romee Prijden 

 

Consortium:  

Deltares, Tauw BV, Sweco, Climate Adaptation Services 

 

Online tool:  

https://mlk-demo.herokuapp.com/ 

 

Rapportage:  

https://waterenklimaat.nl/nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/  

 

2.1 Inleiding  

Bij klimaatbeleid zijn een langetermijnvisie en blik op de toekomst van groot belang, maar om 

concrete stappen te zetten is het belangrijk om te weten waar een stad nu staat: hoe 

klimaatbestendig zijn we nu? Welke indicatoren zijn zinvol en gewenst om te monitoren? Hoe 

destilleer je uit de enorme hoeveelheid beschikbare data zinvolle informatie en systeemkennis? 

Kunnen we een goed monitoringnetwerk ontwerpen? Dit zijn actuele vragen die bij veel overheden 

op verschillende schaalniveaus (rijk, waterschap en gemeenten) spelen en die centraal staan in dit 

onderzoeksproject over het monitoren van lokale klimaatbestendigheid. 

 

Dit onderzoeksproject is gestart met een eerste fase 2019, waarin is geïnventariseerd waar 

gemeenten en waterschappen behoefte aan hebben als het gaat om het monitoren van lokale 

klimaatbestendigheid. Uit de workshops die in 2019 zijn gehouden, blijkt dat partijen diverse 

redenen hebben om de lokale klimaatbestendigheid te willen monitoren, zoals: 

• Willen weten hoe het er voor staat;  

• Bestuurlijke verantwoording afleggen;   

• Draagvlak creëren voor maatregelen en financiën bij burgers;  

• Overtuigen van burgers en partijen om ook zelf actie te ondernemen;  

• Effectiviteit van maatregelen vaststellen.  

 

Fase 2, waarover hier wordt gerapporteerd, is uitgevoerd in 2020. De nadruk lag in 2020 op het 

meten van de huidige mate van klimaatbestendigheid, het inzetten van bestaande datasets en het 

aansluiten bij bestaande initiatieven. Het onderzoek is uitgevoerd in twee pilotprojecten, in Delft en 

in Apeldoorn.  

 

2.2 Vraagstelling en doelstelling  

De hoofdvraag van dit onderzoek was: welke (combinatie van) data vormen een bruikbare indicator 

voor de lokale en regionale klimaatbestendigheid van de huidige situatie? Daarbij heeft 

klimaatbestendigheid betrekking op regen- en grondwateroverlast, droogte en hitte en tweedelaags-

veiligheid. Iets anders geformuleerd: wat zijn bruikbare indicatoren voor het monitoren van 

wateroverlast, droogte en hitte?  

 

De doelstelling voor het onderzoek in 2020 (fase 2) was om te komen tot: 

• Een uitgewerkte set indicatoren voor de lokale monitoring van klimaatadaptatie in de 

fysieke omgeving gebruikmakend van bestaande data en informatie; 

https://mlk-demo.herokuapp.com/
https://waterenklimaat.nl/nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/
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• Tools voor de analyse van de data en visualisatie van de indicatoren; 

• Toepassing van de set indicatoren op twee casestudies. 

 

2.3 Aanpak  

In dit project zijn twee casestudies uitgevoerd in de gemeenten Delft en Apeldoorn. Nadat de twee 

pilotgemeentes waren uitgekozen, is samen met de gemeentes het doel van de monitoring bepaald 

en is een selectie gemaakt van de mogelijke indicatoren inclusief de bijbehorende databronnen. 

 

Hierbij waren zowel vertegenwoordigers van de gemeente betrokken op het gebied van 

klimaatbeleid, als dataspecialisten. Het gevolgde proces is weergegeven in Figuur 2.1. 

 

 
Figuur 2.1: Schematisch overzicht van het werkproces voor fase 2.  

 

2.4 Resultaten  

 

Selectie van indicatoren  

In beide gemeenten zijn indicatoren voor lokale klimaatbestendigheid geselecteerd uit de in 2019 

uitgevoerde brede inventarisatie van potentiele indicatoren. Hierbij stond de directe betrokkenheid 

van, en het nut voor eindgebruikers voorop. Samen met de gemeenten zijn deze indicatoren 

uitgewerkt. Het resultaat is een voorbeeld van een set indicatoren voor lokale klimaatbestendigheid 

zoals weergegeven in Tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1: Overzicht van indicatoren voor lokale klimaatbestendigheid die zijn geselecteerd in de case studies 

in Delft en Apeldoorn.  
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Prototype tool  

Als onderdeel van dit project is een prototype online tool ontwikkeld om de data te analyseren en 

de indicatoren te visualiseren. In overleg met de gemeentes is gekeken naar hoe zij zo’n tool graag 

zouden willen gebruiken, en op basis hiervan is iteratief een prototype versie van de tool ontwikkeld, 

beschikbaar op https://mlk-demo.herokuapp.com/, waar deelnemers interactief gebruik van kunnen 

maken. 

 

De brondata van de tool is zee uiteenlopend, en bestaat uit rasters van verschillende resoluties, 

lijnelementen, punten en polygonen. In overleg met de gemeentes wordt de data in de tool op 

buurtniveau getoond. De buurten worden via een kleurenschaal ingekleurd, zodat de buurten met 

elkaar kunnen worden vergeleken.  

 

 
Figuur 2.2: Screenshot van de prototype monitoringstool voor de gemeente Delft met hier als indicator de 

gevoelstemperatuur.  

https://mlk-demo.herokuapp.com/
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Figuur 2.3: Screenshot van de monitoringstool voor de gemeente Apeldoorn met hier als indicator de fractie 

afgekoppeld oppervlak.  

2.5 Conclusies  

Tabel 2.1 laat zien welke indicatoren zowel bruikbaar zijn voor het monitoren van lokale 

klimaatbestendigheid voor de thema’s wateroverlast, droogte en hitte, als verwerkt konden worden 

in de digitale monitoringstool. De ontwikkelde tool geeft de ruimtelijke verschillen weer van deze 

indicatoren op buurtniveau, en op termijn is de verandering te monitoren over meerdere jaren  

 

Dit kan gemeenten inzicht geven in de voortgang van hun beleid (bijvoorbeeld vergroenen), en in 

welke mate het beoogde effect (bijvoorbeeld minder hittestress) bereikt wordt. Tijdens een 

evaluatiemoment kan de gemeente de effecten vergelijken met de kosten van maatregelen, en krijgt 

men per wijk inzicht in doelbereik en de effectiviteit en efficiëntie van het klimaatadaptatiebeleid. Op 

basis van deze inzichten kan het beleid (doelen, maatregelen en middelen) bijgesteld worden.  

 

De keuze voor uit te werken indicatoren is in samenspraak met beide gemeenten gemaakt. Daarbij 

is stilgestaan bij vragen als: waarom willen we monitoren (doel) en voor wie (doelgroep), welke 

ambities en doelen hebben we in de klimaatadaptatiestrategie gesteld, en welke activiteiten en 

maatregelen hebben we in de uitvoeringsagenda benoemd? De beantwoording van deze vragen 

geeft richting in het vervolgens selecteren van de juiste indicatoren. Deze stap om te komen van 

beleid naar indicatoren moet altijd worden doorlopen.  
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3 KlimaatSchadeSchatter 

Auteurs:  

Hasse Goosen, Sandy Hofland, Arjen Koekoek, Menno van Bijsterveldt, Mark de Bel, Jarl Kind, 

Marco Hoogvliet, Sien Kok, Bertram de Rooij, Herman Agricola, Cathelijne Stoof, Martin Mulder, 

Marius Heinen en Bas Kolen 

 

Consortium:  

Stichting CAS, Deltares, Wageningen Environmental Research, HKV  

 

Online tool:  

www.klimaatschadeschatter.nl  

 

Rapportage:  

https://waterenklimaat.nl/nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/  

 

3.1 Inleiding  

De Klimaatschadeschatter (KSS) is een tool die helpt om inzicht te krijgen in verschillende schades 

door klimaatverandering. De KSS is openbaar beschikbaar via www.klimaatschadeschatter.nl en 

staat beschreven in technische rapportages. De tool bundelt kennis over de kosten van 

klimaatverandering en geeft per gemeente een schatting van verschillende schadekosten door hitte, 

droogte en wateroverlast. De KSS sluit aan op de klimaatstresstesten die gemeenten en 

waterschappen hebben uitgevoerd. Gemeenten en provincies kunnen de tool gebruiken voor 

risicodialogen en de omgevingsvisie. Daarnaast maakt de KSS mensen bewust van de gevolgen 

van klimaatverandering. De tool geeft een beeld van de omvang van de schade voor de periode 

2018-2050 en de verhoudingen tussen de verschillende schadeposten. Zo helpt de tool je om 

antwoord te geven op vragen als: Met welke grote schadeposten moet je rekening houden in jouw 

gemeente? Welke klimaatdreigingen hebben prioriteit? Welke sectoren krijgen met schades te 

maken?  

 

 
Figuur 3.1: Lay-out van de klimaatschadeschatter, waarbij een pop-up venster verschijnt met schadegetallen.  

De KSS is gebaseerd op een geo-informatiesysteem (GIS) en toont in het startscherm een kaart 

met alle gemeenten van Nederland. Als de gebruiker een gemeente selecteert, wordt voor die 

gemeente een schatting gegeven van de klimaatschade voor drie dreigingen: wateroverlast, droogte 

en hittestress (zie Figuur 3.1). Van elke schatting is ook de mate van zekerheid te zien: klein, redelijk 

http://www.klimaatschadeschatter.nl/
https://waterenklimaat.nl/nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/
http://www.klimaatschadeschatter.nl/
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of groot. Gebruikers moeten daarom altijd voorzichtig zijn met het trekken van conclusies op basis 

van de getallen in de KSS.  

 

De Klimaatschadeschatter is ontwikkeld binnen het onderzoeksprogramma NKWK 

Klimaatbestendige stad. Deltares, Wageningen Environmental Research, TNO, RIVM, Hogeschool 

van Amsterdam, Tauw, Arcadis, Sweco, KCAF, Aveco de Bondt, HKV en Stichting CAS werkten 

hieraan mee. In 2020 bestond het consortium uit CAS, WENR, Deltares en HKV.  

 

In 2020 zijn de schadeposten landbouwschade en natuurbrandschade toegevoegd. Daarnaast zijn 

de schades voor overstroming aangevuld. In 2020 is ook de gebruiksvriendelijkheid van de tool 

verhoogd. Ook wordt nu per schadecomponent aangegeven welke directe kostendragers er zijn. 

Alle informatie uit de tool is samengevat in een infographic. 

3.2 Vraagstelling en doelstelling  

De algemene doelstelling van de KSS is om beschikbare kennis over klimaatschade door hitte, 

droogte, wateroverlast en overstroming op gemeentelijke schaal te ontsluiten.  

 

Het onderzoek in 2020 richtten zich op de onderstaande deelvragen: 

• Wat is de landbouwschade per gemeente voor de periode 2018 - 2050 in het huidige 

klimaat, en volgens het klimaatscenario WH? 

• Wat is de natuurbrandschade per gemeente voor de periode 2018 – 2050 in het huidige 

klimaat, en volgens het klimaatscenario WH? 

• Wat zijn kansrijke gebieden voor gevolgbeperking? 

• Wie dragen de kosten voor de verschillende schades in de Klimaatschadeschatter? 

 

3.3 Aanpak en resultaten  

 

Keuze voor schadeposten 

Voorafgaand aan het ontwikkelen van de Klimaatschadeschatter zijn de op dit moment 

kwantificeerbare schadeposten vastgesteld. Dit is gedaan aan de hand van de bollenschema’s uit 

de Nationale klimaatadaptatiestrategie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016). Dit zijn 

tientallen potentiële schadeposten, verwerkt in een bollenschema. Er is met alle deelnemende 

experts een selectie gemaakt welke schadeposten in 2018, 2019 en 2020 landelijk berekend 

konden worden. Daarbij is een afweging gemaakt aan de hand van relevantie van de schadepost 

en haalbaarheid voor het verkrijgen van schadebedragen. Voor de relevantie is afgewogen of de 

schadecomponenten zich afspelen binnen stedelijk gebied en/of het in verhouding een grote impact 

heeft. In 2020 zijn hierdoor ook schades opgenomen buiten het stedelijk gebied, zoals 

droogteschade in de landbouw en natuurbrand, omdat zij naar verwachting een grote impact 

hadden. Voor de haalbaarheid is afgewogen of het landelijk opschalen met huidige data of na 

kortlopend onderzoek mogelijk is.  

 

Overzicht van schade 

In de Klimaatschadeschatter zijn op dit moment 12 schadecomponenten kwantitatief uitgewerkt. De 

onderstaande infographic biedt een overzicht van deze schadecomponenten en geeft geschatte 

schades weer voor de periode 2018-2050. De kosten zijn waar mogelijk uitgesplitst in de schades 

die we kunnen verwachten zonder klimaatverandering en de schade die kan optreden bij sterke 

klimaatverandering. 
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Figuur 3.2: Infographic met een overzicht van de klimaatgerelateerde schade tot 2050. Zie voor een uitgebreide 

versie www.klimaatschadeschatter.nl. 

 

Overstroming 

Voor de schadepost overstroming is in 2020 de focus gelegd op kansrijke gebieden voor 

gevolgbeperkende maatregelen. Het is van belang in om hier meer detail op in te zoomen, omdat 

deze kansen binnen gemeenten sterk verschillen. Bijvoorbeeld op locaties waar de kosten voor het 

ophogen van nieuwbouw naar verwachting opwegen tegen de vermeden schade. Hier is binnen dit 

dossier met het oog op handelingsperspectief meer behoefte aan dan de nu beschikbare 

schadebedragen. 

 

Natuurbrand  

In 2020 is geschat hoe hoog de kosten door natuurbranden zijn per gemeente. Natuurbrandkosten 

zijn in te delen in twee groepen: de directe kosten van het uitrukken van de brandweer en 

herstelkosten na een natuurbrand. Op basis van beschikbare gegevens en aannames is een eerste 

inschatting gemaakt voor de directe brandweerkosten voor het huidig klimaat en voor het WH 

scenario. Op deze manier is een eerste onderbouwde samengestelde schade-indicator bepaald die 

ook te aggregeren is naar de verschillende gemeenten met bijbehorende ruimtelijke 

karakteristieken.  

 

Landbouw 

Landbouwschade als gevolg van wateroverlast en droogte is voor Nederland een grote kostenpost. 

Door toenemende neerslag in de wintermaanden en drogere zomers daalt de landbouwopbrengst. 

Voor het bepalen van deze schadepost in alle gemeenten is de methode van de Klimaatstresstest 

Landbouw en Waterwijzer Landbouw ingezet. Op basis van de schaderelaties uit beide methodes 

is een schatting gemaakt van de landbouwschade voor alle Nederlandse gemeenten in het huidig 

klimaat en voor het WH scenario, zie Figuur 3.3.  

 

http://www.klimaatschadeschatter.nl/
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Figuur 3.3: Droogteschade landbouw voor een scenario met sterke klimaatverandering in een situatie zonder 

beregening. 
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4 Vitale en Kwetsbare Functies 

Auteurs:  

Thomas Bles, Margreet van Marle, Anoek de Jonge, Joanne Vinke-de Kruijf, Tim Doornkamp, 

Andreas Hartman, Arrien Borst en Robert de Kort, Menno van Bijsterveldt, Anna Stolk, Micheline 

Hounjet en Nina Zaadnoordijk 

 

Consortium:  

Deltares, Universiteit Twente, Arcadis, Stichting CAS, RHDHV 

 

Website:  

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/vitale-kwetsbare/   

 

Rapportage:  

https://waterenklimaat.nl/nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/  

 

4.1 Inleiding  

Vitale functies vormen de ruggengraat van de samenleving. Uitval van deze vitale functies leidt tot 

maatschappelijke ontwrichting en grote schade aan mens, milieu en economie. 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. 

 

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

kwetsbare functies. Ook zijn er verschillende pilots en projecten geweest waar vitale en kwetsbare 

functies nader zijn geanalyseerd. Tegelijkertijd zijn er nog veel uitdagingen.  

 

In dit onderzoek is een overzicht gemaakt en beschikbaar gesteld van de aanwezige kennis en 

ervaringen en zijn aanbevelingen opgesteld ter ondersteuning van beslissingen rondom de 

bescherming van vitale en kwetsbare functies. Alle resultaten van dit onderzoek zijn ondergebracht 

op de website van het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Op basis van alle kennis is een stappenplan 

ontwikkeld.  

 

4.2 Vraagstelling en doelstelling   

Binnen het thema Vitaal en Kwetsbaar (V&K) binnen NKWK KBS stond voor 2020 de volgende 

overkoepelende vraag centraal, wetende dat binnen DPRA V&K geconstateerd is dat V&K nog 

onvoldoende wordt meegenomen in de stresstesten en risicodialogen in de regio (vanwege 

onduidelijkheid in governance, verschillende schaalniveaus waarop de problematiek speelt, 

keteneffecten en onduidelijkheid over landelijke afspraken met de V&K sectoren):  

 

Hoe kunnen de regionale overheden (provincies en secundair ook gemeenten) goede 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)? 

 

De doelstelling van dit onderzoek was:  

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/vitale-kwetsbare/
https://waterenklimaat.nl/nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/
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• Het toegankelijk maken van kennis en informatie over de analyse en bescherming van 

Vitale en Kwetsbare functies 

• De ontwikkeling van een aanzet tot een stappenplan voor het in beeld brengen en 

afwegen van de kwetsbaarheid van vitale en kwetsbare functies 

 

4.3 Aanpak en resultaten 

Omdat al veel onderzoeken en projecten rond vitale en kwetsbare functies zijn uitgevoerd is dit 

onderzoek gestart met een kennisassemblage. Vanuit zowel de praktijk als de wetenschap is 

onderzocht welke ervaringen, methoden en tools beschikbaar zijn. De resultaten van deze analyse 

zijn gepresenteerd en bediscussieerd in twee workshops. Vervolgens is een analyse gemaakt van 

de gevonden kennis, wat tot de definitieve projectresultaten heeft geleid. 

 

Website 

De resultaten van het onderzoek zijn ontsloten via het Kennisportaal Klimaatadaptatie (Figuur 4.1). 

De website bevat beschrijvingen van projectvoorbeelden en methodes en verwijst naar 

achterliggende rapportages, websites en papers. Er zijn linkjes gemaakt van en naar relevante 

bestaande webpagina’s op het Kennisportaal, zoals de bijsluiter stresstest en de routekaart 

risicodialoog.  

 

 
Figuur 4.1: Website met resultaten studie naar vitale en kwetsbare functies. 

 

Stappenplan  

Op basis van alle kennis die uit de kennisassemblage is opgehaald is een stappenplan ontwikkeld 

(Figuur 4.2). Dit stappenplan kan gebruikt worden door regionale overheden en vitale sectoren om 

inzicht te krijgen in de klimaatbestendigheid van vitale en kwetsbare functies en om vast te stellen 

of maatregelen nodig zijn om de functies verder te beschermen. Kortom: hoe bescherm je vitale en 

kwetsbare functies? Het stappenplan doet aanbevelingen, ondersteund met praktijkonderzoeken, 

praktijkervaringen en methoden en tools, en bestaat uit de volgende 6 stappen: 

 

A. Bepaal welke vitale functies kwetsbaar zijn, met behulp van stresstesten 

B. Bepaal de impact van een uitgevallen vitale functie 

C. Breng de keteneffecten in beeld 

D. Bepaal de belangrijkste risico’s 

E. Bepaal gezamenlijk het ambitieniveau om beslissingen te kunnen nemen 
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F. Kies maatregelen en voer ze uit 

 

 
Figuur 4.2: Stappenplan – hoe bescherm je vitale en kwetsbare functies? 

In dit project zijn de stappen B tot en met E uitgewerkt en beschreven op de website. De stappen A 

en F zijn op dit moment nog niet uitgewerkt. De zes stappen lopen parallel aan het Weten, Willen 

en Werken, en zijn deels te vergelijken met de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, 

schematisch weergegeven in Figuur 4.3.  

 

 

Figuur 4.3: Stappen uit het stappenplan in relatie tot weten-willen-werken en de ambities uit DPRA.  

 

Weten, Willen en Werken  

Uit de synthese van beschikbare kennis blijkt dat het niet eenvoudig is voor lokale en regionale 

overheden om vitale en kwetsbare functies samen aan te pakken. Hoe kunnen zij de samenwerking 

en uitwisseling van informatie beter organiseren? Dat heeft geresulteerd in vijf concrete 

aandachtspunten en aanbevelingen. Deze zijn opgenomen in de rapportage en op de website, 

inclusief achterliggende analyses.  
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De indeling naar weten, willen en werken wordt hieronder nader toegelicht: 

• Weten: Eerst moet je vaststellen welke verschillende vitale functies kwetsbaar zijn voor 

welke gebeurtenissen. Dat kun je doen met behulp van stresstesten. Ook moet je erachter 

komen wat de impact is als deze functies verstoord raken of uitvallen. Daarvoor is het ook 

nodig om keteneffecten te onderzoeken en zo risico’s in beeld te brengen. 

• Willen: Alle inzichten uit het onderdeel ‘Weten’ kun je gebruiken om een ambitieniveau vast 

te stellen. In deze stap bepaal je hoe robuust en veerkrachtig de vitale en kwetsbare functie 

moet zijn. 

• Werken: Om ervoor te zorgen dat het ambitieniveau ook wordt gehaald, moet je concrete 

maatregelen uitvoeren. Nadat je maatregelen hebt uitgevoerd, breng je opnieuw de 

kwetsbaarheid in beeld. Dan is de cirkel weer rond, zie ook Figuur 4.2. 
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5 Toolbox Klimaatbestendige Stad 

Auteurs:  

Frans van de Ven, Reinder Brolsma, Ton de Nijs, Hiltrud Poetz, Jeroen Kluck en Leon Dielen 

 

Consortium:  

Deltares, RIVM, Atelier GroenBlauw, Hogeschool van Amsterdam, Tauw 

 

Online tool:  

https://kbstoolbox.nl  

 

Gebruikershandleiding en achtergronddocumentatie: 

https://publicwiki.deltares.nl/display/AST/AST2.0+Documentation  

 

Rapportage:  

https://waterenklimaat.nl/nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/  

 

5.1 Inleiding 

De NKWK Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS) is in de afgelopen jaren ontwikkeld als hulpmiddel 

om te verkennen met welke adaptatiemaatregelen een wijk, buurt, terrein of straat beter kan worden 

beschermd tegen wateroverlast, droogte en/of extreme hitte. De tool helpt om voorafgaand aan of 

tijdens de eerste fases van gebiedsontwikkeling of planning van adaptatiemaatregelen na te gaan 

wat je kunt doen om een stedelijk gebied klimaatbestendiger te maken (Figuur 5.1).  

 

 
Figuur 5.1: Beeld van de Toolbox Klimaatbestendige Stad met geprojecteerde maatregelen in het centrum van 

Utrecht. Links de lijst van toegepaste adaptatiemaatregelen; midden het projectgebied met een aantal 

ingeplande maatregelen. Rechts het ‘dashboard’ met daarop de totale bijdrage aan de prestatie-indicatoren 

van alle maatregelen of (niet getoond) de performance en kostenschatting per maatregel.  

De online gereedschapskist geeft de gebruiker inzicht in de berekende effectiviteit van de 

maatregelen met betrekking tot wateroverlast, droogte en hitte. De gebruiker kan nagaan welke 

maatregelen effectief zijn, waar er plaats is voor maatregelen, en wat de indicatieve kosten zijn. De 

TKS biedt zo ondersteuning voor een gemeenschappelijke kennisbasis voor de (risico)dialoog, 

https://kbstoolbox.nl/
https://publicwiki.deltares.nl/display/AST/AST2.0+Documentation
https://waterenklimaat.nl/nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/
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klimaatinclusieve ontwerpen en voor het opstellen van uitvoeringsplannen (Figuur 5.2). 

Verschillende plan-alternatieven kunnen snel worden opgesteld, met elkaar worden vergeleken en 

beoordeeld op het bereiken van gestelde klimaatadaptatiedoelen. Daarbij is de tool niet alleen 

bedoeld voor overheden (gemeenten, waterschappen), maar ook voor stedenbouwers, 

landschapsarchitecten en adviseurs die betrokken zijn bij de ruimtelijke plannen. De TKS is 

openbaar beschikbaar via de website https://kbstoolbox.nl/ en is beschreven in technische en 

wetenschappelijke rapportages. De tool is in 2020 verbeterd en uitgebreid met ontbrekende 

kenniselementen en functionaliteiten.  

 

 

 
Figuur 5.2: Gebruik van de Toolbox Klimaatbestendige Stad om pakketten van maatregelen te verkennen; nadat 

is vastgesteld of en waar zich knelpunten voordoen wordt met behulp van de TKS verkend waar maatregelen 

getroffen kunnen worden. Vervolgens moeten die uitgewerkt worden tot een definitief plan.  

5.2 Vraagstelling en doelstelling  

De vraagstelling voor de verdere ontwikkeling van de TKS in 2020 richtte zich op de juiste weergave 

van hittestress, de mate waarin het mogelijk is om nevenbaten als resultaten mee te nemen en het 

verbeteren van de functionaliteit voor het kiezen van maatregelen op basis van veelvoorkomende 

wijktypen.  

 

Doelstelling voor het onderzoek in 2020 was het verder operationaliseren van de TKS door het 

inbouwen van de volgende nog ontbrekende kenniselementen en functionaliteiten:  

• Verbeterde prestatie-indicatoren van adaptatiemaatregelen voor hittestress-reductie;  

• Een overzicht van co-benefits van adaptatiemaatregelen door een koppeling met de 

Groene Baten Planner van RIVM;  

• Een beschrijving en ‘verbeelding’ van vijf verschillende wijktypen inclusief de meest 

gebruikte combinatie van adaptatiemaatregelen;  

• Landsdekkende kartering functionaliteit en mogelijkheden neerslaginfiltratie in de 

ondergrond van stedelijk gebied.  

5.3 Aanpak en resultaten 

 

Prestatie-indicatoren voor hittestress-reductie 

De verbeterde TKS toont de huidige situatie en geeft een inschatting van het effect van hittestress-

reducerende maatregelen. Daartoe kan een gebruiker na het invullen van maatregelen drie kaarten 

met de gevoelstemperatuur (PET) raadplegen: een kaart met de huidige situatie, een kaart met de 

situatie mét maatregelen en een PET-reductiekaart, dus een kaart met het verschil in PET als gevolg 

van de maatregelen. De focus van hittebestendigheid in de TKS ligt bij de gevoelstemperatuur 

https://kbstoolbox.nl/
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overdag. De kaart toont aan waar het een stuk koeler wordt door de maatregelen. Het is aan de 

gebruiker zelf om te beoordelen of hiermee het gebied voldoende koel is. Hiervoor staan richtlijnen 

in de documentatie. 

 

 
Figuur 5.3: Figuur 3.4: Voorbeeld van PET-kaarten in de TKS, links: huidige situatie, midden: verschil in PET-

waarden door maatregelen en rechts: nieuwe PET-waarden. Rode omlijning duidt gebied met bomen aan, 

groene omlijning duidt groen dak aan. Rood duidt op hoge waarden, blauw op lage waarden. 

Opnemen van gekwantificeerde co-benefits 

In 2020 is de GroeneBatenPlanner (GBP) van het RIVM gekoppeld aan de TKS. In de TKS is nu 

een tabblad opgenomen waarin de waarden voor de co-benefits worden weergegeven zoals die 

door de GBP worden berekend, inclusief een link naar de documentatie met een korte toelichting 

over de wijze waarop die ‘baat’ is berekend. Ook is een korte toelichting opgenomen over mogelijk 

aanvullende co-benefits. Dit biedt gebruikers de mogelijkheid om in ieder geval in gesprek te gaan 

over de mogelijk aanvullende baten, ook al zijn die niet gekwantificeerd. In de TKS worden nu de 

baten berekend als gevolg van extra groen voor: 

• Minder zorgkosten [euro/jaar];  

• Vermeden arbeidsverlies [euro/jaar];  

• Toename fysieke activiteit [min/jaar];  

• Vermeden vroegtijdige sterfgevallen [euro/jaar];  

• Opslag van CO2 [euro/jaar];  

• Afvang van fijnstof [euro/jaar];  

• Meerwaarde woningen (door groen én blauw) [euro].  

 

Ontsluiten informatie vijf wijktypen 

In de TKS zijn nu vijf wijktypen opgenomen die zowel in hoog-Nederland (stedelijk gebied op zand 

met diepe grondwaterstanden) als in laag-Nederland (klei, hoge grondwaterstanden) voorkomen 

(Figuur 5.4). Voor elk wijktype is in een toelichting en tekeningen aangegeven welke 

adaptatiemaatregelen daar vaak toegepast worden, waarbij in de parametrisatie onderscheid is 

gemaakt tussen gebieden op klei met hoge grondwaterstanden en gebieden op zand met diepe 

grondwaterstanden. Deze informatie over wijktypen omvat voorbeeld-tekeningen met ter inspiratie 

mogelijke en veelvoorkomende maatregelen.  
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Figuur 5.4: Screenshot van de informatie over wijktypen en mogelijke maatregelen. 
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6 Verkenning naar de wisselwerking tussen sociale 
veerkracht en klimaatadaptie 

Auteurs:  

Jarl Kind, Gerben Koers, Jitske van Popering-Verkerk, Vivian Visser, Ton de Nijs, Remon Koopman 

en Martin Damen 

 

Consortium:  

Deltares, RIVM, GovernEUR|Erasmus Universiteit Rotterdam, RIGO  

 

Rapportage:  

https://waterenklimaat.nl/nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/  

 

6.1 Inleiding  

Voor de uitvoering van maatregelen voor klimaatadaptatie wordt vaak ingezet op meekoppelkansen 

en één van deze kansen is meekoppelen met het verbeteren van de sociale veerkracht. 

Maatregelen voor klimaatadaptatie dragen niet alleen bij aan het fysiek weerbaar maken van wijken 

en buurten voor de gevolgen van klimaatverandering (fysieke veerkracht), maar kunnen ook 

bijdragen aan de weerbaarheid van de gemeenschappen in wijken, dorpen en steden (sociale 

veerkracht).  

 

Op lokaal niveau zien we een toenemend aantal goede voorbeelden waarbij klimaatadaptatie en 

sociale veerkracht hand in hand vergroot worden. Maar op een hoger beleids- en programmaniveau 

ontbreekt overzicht en kennis over hoe klimaatadaptatie en sociale veerkracht elkaar kunnen 

versterken. Dit was de aanleiding om sociale veerkracht als onderzoeksthema te agenderen. Als 

eerste stap in dit onderzoeksthema hebben Deltares, RIVM, GovernEUR|Erasmus Universiteit 

Rotterdam en RIGO een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de wisselwerking tussen sociale 

veerkracht en klimaatadaptatie. 

 
Figuur 6.1: Vraagstelling.  

https://waterenklimaat.nl/nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/
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6.2 Vraagstelling, aanpak en resultaten 

In wetenschap en praktijk is er veel kennis over de afzonderlijke thema’s van klimaatadaptatie en 

sociale veerkracht. En er is een toenemend aantal lokale voorbeelden waarin beide thema’s 

samenkomen. In dit verkennende onderzoek is de kennis hierover met elkaar in verbinding 

gebracht. Daarbij was de hoofdvraag: hoe kunnen we de wisselwerking tussen klimaatadaptatie en 

sociale veerkracht begrijpen en benutten? Deze hoofdvraag is onderzocht aan de hand van drie 

deelvragen die zijn samengevat in Figuur 6.1.  

 

Deelvraag 1. Hoe kunnen we in beeld brengen in welke wijken klimaatadaptatie ook kan 

bijdragen aan sociale veerkracht 

 

Eén van de doelen van dit onderzoek is het ontwikkelen van een methode om wijken te analyseren 

wat betreft klimaatadaptatie en sociale veerkracht. Voor klimaatadaptatie zijn veel data beschikbaar 

op wijk- en buurtniveau, en lager. Voor sociale veerkracht zijn geen directe gegevens beschikbaar. 

Daarom hebben we geanalyseerd welke bestaande data op het niveau van wijken een goede 

indicatie kunnen geven van de sociale veerkracht. Hieruit blijkt dat met name mensen met weinig 

inkomen en met een zwakke gezondheid tot de meest kwetsbare groepen behoren als het om 

klimaatrisico’s gaat. De eerste groep kan de hogere klimaatkosten niet opbrengen (bijv. voor 

onderhoud en beheer, funderingen, waterbeheer), de tweede groep betreft mensen met een zwakke 

gezondheid (bijv. slechte afweer, hart- en longziekten, allergieën). Over mensen met een zwakke 

gezondheid zijn data beschikbaar. Over mensen met weinig inkomen zijn indirecte data 

beschikbaar, namelijk data over buurten met een slechtere leefbaarheidsscore. Om deze 

kwetsbaarheden in beeld te kunnen brengen, zijn de volgende stappen gezet: 

 

1. Leefbaarheidsscore: op basis van de Leefbarometer is in beeld gebracht welke wijken een 

relatief slechte leefbaarheid hebben. Deze wijken zijn kwetsbaarder voor de risico’s van 

klimaatverandering (meer mensen met weinig inkomen) en juist in deze wijken kunnen 

maatregelen voor klimaatadaptatie ook bijdragen aan sociale veerkracht. 

2. Kwetsbaarheidsscore: op basis van RIVM-data over ouderen, eenzaamheid en mobiliteit, 

is in beeld gebracht in welke wijken relatief veel kwetsbare ouderen wonen.  

3. Klimaatrisicoscore: op basis van gegevens over hittestress en wateroverlast is in beeld 

gebracht welke wijken een hoger risico hebben. 

4. Kwetsbaarhedenkaart: in deze kaart zijn de drie kaarten (leefbaarheidsscore, 

kwetsbaarheidscore, klimaatrisicoscore) samengebracht. Zo komt in beeld welke wijken 

kwetsbaar zijn zowel wat betreft klimaat en sociale veerkracht. 

 

Een uitsnede van de kaart met kwetsbaarheden is weergegeven in Figuur 6.2. Deze kaart is 

beschikbaar voor heel Nederland via de Atlas Leefomgeving en de Klimaateffectatlas. 

 

Deelvraag 2. Welke maatregelen voor klimaatadaptatie zijn het meest kansrijk in hun bijdrage 

aan sociale veerkracht? 

 

In de praktijk van en literatuur over klimaatadaptatie worden maatregelen voor klimaatadaptatie in 

verband gebracht met verschillende neveneffecten. Inzicht in deze neveneffecten laat ook de 

mogelijke bijdrage van deze maatregelen aan klimaatadaptatie zien: 

 

• Maatregelen voor klimaatadaptatie kunnen een positieve bijdrage leveren aan de 

algemene gezondheid van bewoners. Dit gaat bijvoorbeeld om maatregelen die de 

hoeveelheid groen in een wijk vergroten en daarmee ook de luchtkwaliteit verbeteren. 

• Maatregelen voor klimaatadaptatie kunnen omstandigheden creëren die mogelijk leiden tot 

meer sociale cohesie in de wijk. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om maatregelen waarbij ook 

ontmoetingsplekken gecreëerd of uitgebreid worden. 
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• Maatregelen voor klimaatadaptatie kunnen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Dit kan zowel 

door maatregelen in de publieke ruimte als op private grond (tuinen, gebouwen).  

• De aanleg en het beheer van maatregelen voor klimaatadaptatie kunnen worden uitbesteed 

aan lokale partijen. Dit geeft een impuls aan de lokale economie en werkgelegenheid. 

 

 
Figuur 6.2: Kwetsbare buurten kaart met de buurten waar de combinatie van klimaatrisico, kwetsbare ouderen 

en leefbaarheid gelijk of hoger is dan de 75e percentiel. De waarden in de kaart en de legenda vormen de som 

van de Z-scores voor leefbaarheid, kwetsbaarheid en het klimaatrisico. 

Wanneer we kijken naar de maatregelen, dan zijn het met name de zichtbare ruimtelijke 

maatregelen die bij kunnen dragen aan sociale veerkracht. Ruimtelijke ingrepen – bijvoorbeeld 

openbaar groen, een park of waterplein – kunnen meerdere functies dienen, waaronder die van 

ontmoetingsplaats. Daarnaast leent de tastbaarheid van deze maatregelen zich ook beter voor 

betrokkenheid van bewoners in een participatieproces. Ook dit draagt bij aan de sociale veerkracht. 

 

Vervolgens is via een enquête verkend hoe gemeenten aan de slag zijn met klimaatadaptatie in 

relatie tot sociale veerkracht. Bij de ondervraagde gemeenten (22 in totaal) is het verbeteren van 

de ruimtelijke kwaliteit leidend om in een wijk aan de slag te gaan. In geen van de gemeenten is 

klimaatadaptatie primaire aanleiding om in een wijk aan de slag te gaan. Klimaatadaptatie komt in 

beeld wanneer gemeenten het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit integraal aanpakken. 

Maatregelen die veel worden toegepast zijn het aanleggen van waterretentie in de wijk, verbeteren 

van de infiltratiecapaciteit in de publieke ruimte, het vergroenen van de wijk en het creëren van meer 

schaduw. 
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De meer integrale benadering wordt in steeds meer wijken toegepast, maar is nog niet voor elk 

project standaard. Met name steun van het management en van collega’s is belangrijk om tot een 

integrale benadering te komen. In een integrale benadering zijn opgaven (met name het verbeteren 

van ruimtelijke kwaliteit) een kans om ook iets te doen aan klimaatadaptatie en daarin bewoners 

mee te nemen. 

 

Deelvraag 3. Hoe betrekken we mensen bij maatregelen voor klimaatadaptatie en sociale 

veerkracht? 

 

Participatieprocessen kunnen op tal van manieren ingericht worden. In deze veelheid aan inzichten 

hierover, is verkend in de wetenschappelijke literatuur en in gesprekken met participatie-experts 

welke ontwerpelementen helpen bij het inrichten van participatie voor klimaatadaptatie en sociale 

veerkracht. Dit heeft geleid tot het ‘mengpaneel participatie’ zoals weergegeven in Figuur 6.3. 

 

 
Figuur 6.3: Mengpaneel participatie 

 

Vervolgens is gekeken hoe een participatie-aanpak op maat ontwikkeld kan worden. Voor 

participatieprocessen gericht op klimaatadaptatie en sociale veerkracht, is sociaal kapitaal een 

cruciaal aangrijpingspunt. Sociaal kapitaal, de connecties die men heeft in de buurt, is relevant voor 

de potentie van horizontale participatie, oftewel voor de mate waarin bewoners gezamenlijk 

nadenken over en werken aan hun leefomgeving. De kapitaalvormen economisch en cultureel 

kapitaal brengen in beeld in hoeverre participanten in staat zijn om deel te nemen aan 

participatieprocessen. Dit betreft verticale participatie, oftewel participatie tussen bewoners en 

overheden. 

 

Op basis hiervan is onderscheid gemaakt tussen vier groepen bewoners. De eerste groep heeft 

weinig sociaal, economisch en cultureel kapitaal. Bij deze groep is het belangrijk dat de overheid 

zelf het initiatief neemt voor maatregelen voor klimaatadaptatie en ervoor zorgt dat deze bijdragen 

aan sociale veerkracht. Dit moet wel goed worden ingebed in de gemeenschap. De tweede groep 

heeft een laag sociaal en een hoog economisch en cultureel kapitaal. Over deze groep is relatief 

weinig bekend. Het belangrijkste is dat zij heldere keuzeopties voorgelegd krijgen. De derde groep 

heeft een hoog sociaal en een laag economisch en cultureel kapitaal. Op dit sociaal kapitaal kan de 

overheid voortbouwen door in samenwerking met de bewoners aan de slag te gaan. Daarbij is het 

wel belangrijk dat barrières voor participatie, die er juist bij deze groep veel zijn, actief worden 

weggenomen. De vierde groep scoort hoog op alle kapitalen. Voor maatregelen voor 

klimaatadaptatie kan de overheid de bewoners stimuleren om aan de slag te gaan. 
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6.3 Conclusies 

In dit verkennend onderzoek naar de wisselwerking tussen sociale veerkracht en klimaatadaptatie 

kunnen we de volgende conclusies trekken. 

 

Ten eerste is de verbinding tussen klimaatadaptatie en sociale veerkracht kansrijk. Maatregelen 

voor klimaatadaptatie hebben tal van neveneffecten op sociale veerkracht. En in de praktijk wordt 

deze koppeling ook als kansrijk ervaren. Deze kansrijke verbinding komt echter niet primair voort 

uit de opgave voor klimaatadaptatie. Bewoners en professionals in de wijk zien opgaven in hun wijk 

en streven naar een integrale wijkaanpak waarin dit opgepakt wordt. Klimaatadaptatie is dan één 

van de puzzelstukjes in een integrale wijkaanpak. 

 

Daarbij is duidelijk geworden dat de rol van overheden in wijken met sociale veerkracht anders is 

dan die in wijken met minder sociale veerkracht. In minder veerkrachtige wijken kan de integrale 

wijkaanpak bijdragen aan het versterken van deze veerkracht. In meer veerkrachtige wijken kan de 

overheid de aanwezige veerkracht benutten om de wijk te verbeteren, waaronder maatregelen voor 

klimaatadaptatie. 

 

Ten tweede wordt uit dit onderzoek duidelijk dat het schaalniveau van ‘de wijk’ slechts ten dele 

relevant is. Bij het in beeld brengen van opgaven blijken de lokale verschillen zeer groot, zowel wat 

betreft de opgave voor klimaatadaptatie als de mate van sociale veerkracht. Dit betekent dat 

informatie op wijkniveau relevant is, maar altijd moet worden aangevuld met lokale kennis. 

 

Dit betekent ten derde dat de wisselwerking van klimaatadaptatie en sociale veerkracht vraagt om 

zeer lokaal maatwerk. Voor het benutten van deze wisselwerking geldt geen standaardaanpak. Wel 

bieden we met dit onderzoek instrumenten voor de ‘toolbox’ van professionals, bestaande uit: een 

kaart waarin kwetsbaarheden in beeld zijn gebracht, inzicht in maatregelen en hun neveneffecten, 

en een mengpaneel participatie. 

 

Op basis van dit handelingsperspectief kunnen we ook relevante vervolgstappen schetsen. De 

belangrijkste vervolgstap is de toepassing van de instrumenten in verschillende soorten wijken. 

Door hierin als praktijk en kennis gezamenlijk op te trekken, kunnen projecten voor klimaatadaptatie 

en sociale veerkracht vooruitgebracht worden, en kunnen tegelijkertijd de instrumenten 

aangescherpt worden en doorontwikkeld worden tot gemakkelijk hanteerbare tools. 

 


