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Achtergrond:  

 

Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie –  

• in 2020 klimaatbestendig handelen en waterveiligheid 
volwaardig meenemen in ruimtelijke plannen en  

• in 2050 onze bebouwde omgeving, inclusief vitale en 
kwetsbare objecten, zo goed mogelijk klimaatbestendig 
en waterrobuust is ingericht 

 

Onderzoeksprogramma 



 

Doelstelling:  

 

Uitwerken van een methodiek om effectieve 
klimaatbestendige (groene, blauwe en grijze) maatregelen 
in stedelijk gebied te inventariseren en te selecteren, te 
beoordelen op gezondheidseffecten en de balans van 
kosten en baten te bepalen.  

Onderzoeksprogramma 



Onderzoeksprogramma  

Stresstest 

Klimaat-

bestendigheid 

Gezondheid 

en welzijn 

Kosten/Baten 

afweging 

Keuze 

maatregelen 



Consortium 

? 

? 



Paul Camps (Amersfoort) 

Ronald Bos (Arnhem) 

Vincent Kuiphuis (Breda) 

Diny Tubbing (Delft) 

Jacco Schuurkamp (Den Haag) 

Ellen Kelder (Dordrecht) 

Luuk Postmes (Eindhoven) 

Kees Kruithof (Heerhugowaard) 

Arjan Grent (HHollands Noorderkwartier) 

Arjan van Drielen (Min VWS) 

Gebruikersgroep  

Sjoerd de Vreng (Nijmegen) 

Frank van Lamoen (Prov Brabant) 

Mark van Veen (provincie Overijssel)  

Dolf Kern (Rijnland) 

Johan  Verlinde (Rotterdam) 

José Ziekenheiner (Tiel) 

Nienke Vennik (Tilburg) 

Mark van Kruining (Unie van Waterschappen) 

Lot Locher (Waternet) 

Inge Muhlig (Westland) 



WP1 - Communicatie en gebruikersinteractie 

WP2 - Raming verwachte schade 

WP3 - Database en selectie maatregelen 

WP4 - Effecten maatregelen op gezondheid 

WP5 - Kosten/baten op project- en wijkniveau 

 

Werkpakketten 2017 

 



13:30 – 13:40  Plenaire inleiding op de middag 

13:40 – 16:00  Start Themasessie: Onderzoek naar klimaatbestendige stad (middagvullend) 

13:40 – 14:10  Toelichting op het NKWK onderzoeksprogramma Klimaatbestendige Stad  

14:10 – 15:40  Groepsdiscussie in vier groepen rondom de vier werkpakketten uit het 

onderzoeksprogramma  

 
 raming verwachte schade 

 database en selectie maatregelen 

 effecten maatregelen op gezondheid  

 kosten/baten op project- en wijkniveau 

 

15:40 – 16:00 Terugkoppeling vanuit de vier groepsdiscussies  

16:00 – 16:15 Plenaire terugkoppeling uit de themasessies 

Programma van deze sessie  



Laten zie wat we doen  

Verder betrekken en enthousiasmeren van onze doelgroep  

Feedback krijgen op onze resultaten en plannen 

Ophalen van behoeften en wensen van gebruikers  

Onze ideeën toetsen en nieuwe ideeën horen voor programmering 2018  

Leren of er interesse is in deelname aan het consortium in 2018  

Identificeren van potentiele pilots/voorbeeldstudies voor 2018  

Doel 



1. Voortgang en plannen 

2. Feedback op resultaten en geplande uitvoering  

3. Behoeften en wensen  

4. Ideeen toetsen en ophalen voor 2018  

5. Interesse in deelname aan consortium in 2018 

6. Potentiele pilots/voorbeeldstudies voor 2018  

Punten voor de groepsdiscussie 



Samenwerken aan water en klimaat 

WP2 –  

Raming van verwachte schade 

Jeroen Kluck 



Raming klimaatschade (WP2)  

“Klimaatschadeschatter” 

Jeroen Kluck, Hogeschool van Amsterdam, Tauw bv, NKWK-dag, Amersfoort 

30 nov 2017 

wateroverlast 
Droogte hitte Overstroming 



Klimaatstress vertalen naar schade: 

 1e indicatie van klimaatschadekosten bij niets doen 

● Beschikbare kennis & lit  lage en hoge schatting 

 Focus  

● extreem weer 

● ruimtelijke adaptatie stedelijk gebied 

● wateroverlast, droogte en hittestress 

 In lijn met de standaard stresstest 

 Periode: 2017 - 2050 



Uiteindelijk landelijk via  

GIS system  

(Sneak preview) 



Overzicht schadekosten Amersfoort 



Stand van zaken  

2017 

 Literatuurstudie  verbeterde schadefuncties voor 

hitte/droogte/wateroverlast/overstromingen 

 CliCo-gebruikerservaringen ophalen bij gemeenten 

 Gemeente Delft:  

● Toepassen oude en nieuwe schadefuncties  

 Lessen verwerken in Werkplan 2018 

2018 

 Tool vernieuwen/testen/vrijgeven 



Samenwerken aan water en klimaat 

WP3 –  

Database en selectie maatregelen 

 

 

 

 

 

 
Frans van de Ven, Reinder Brolsma, Robbert Snep, Hiltrud Potz, Cor 

Jacobs, Peter Bosch  Arjan Zwamborn, Vera Rovers, Bert de Weerd, … en u 



Werkpakket 3 – de opdracht 

• Doel: Wegnemen van de onbekendheid en dus ook onzekerheid over 

groenblauwe oplossingen 

 

• Aanpak: Kennis aanbieden en expertise delen door 

• Kwantitatieve informatie over maatregelen verzamelen en ter beschikking 

stellen in een database 

• Ondersteunen van de selectie van de juiste maatregelen tot het meest 

efficiënte en effectieve maatregelpakket  



15 Interviews om behoefte te bepalen 
Naam, etc. Niels Al, Planaloog, team Buitenruimte en Duurzaamheid Den Haag Aad Oomens, Waterschap de Dommel Evrim Akar, Rijkswaterstaat Stan Geurts van Kessel, consultant Luuk Postmes adviseur/beleidsmedewerker water/klimaat 

Gemeente Eindhoven

Interview Erwin Rebergen, Adviseur en beheerder oppervlaktewater 

en wateroverlast Gemeente Utrecht

Interview Johan Verlinde, Asset Management/Adviseur Klimaat 

Adaptatie Gemeente Rotterdam

Ritsert Inia, senior beleidsmedewerker stedenbouw en landschap, 

Gemeente Landgraaf

Bart Janssen, landschapsarchitect bij de gemeente Ede. Heeft ook 

een eigen bedrijfje, van waaruit hij in eerste instantie gedetacheerd 

werd in Ede. Is sinds enkele maanden echter in dienst van de 

gemeente Ede, bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO).

Thomas Klomp, adviseur stedelijk water en klimaat, 

Samenwerkingsorganisatie De Wolden - Hoogeveen

Maarten Hensbroek  Projectleider Ruimtelijke Ordening, Gemeente 

Utrecht

Ruud van der Velde, Gemeente Woudenberg , Beleidsmedewerker 

Riolering, Water en Projecten Ruud is naast beleidsambtenaar ook 

projectleider en beheerder.

Hans Dekker o landschapsarchitect-directeur o HD 

Landschapsarchitectuur 

Rol in RA Trekker KBS- Den Haag, niet als zwaar programma maar als aanjager bij 

alles en iedereen

Strategisch beleidsadviseur Waterschap de Dommel. Intermediair 

tussen de inhoudelijke afdelingen en het bestuur. Met extreme 

wateroverlast in het gebied in de afgelopen jaren is klimaatadaptatie 

een belangrijk deel van z’n werk. Waterschap actief geweest met 

organiseren ateliers met bewoners, uiteindelijk uitmondend in 

Actieprogramma Een Levende Dommel. 

Evrim is coördinator van het RWS-brede programma 

Klimaatbestendige Netwerken. Programma heeft als doel om ook RWS 

in 2020 klimaatbestendig te laten handelen en in 2050 

klimaatbestendig te laten zijn. Een ander in dit opzicht belangrijk 

programma binnen RWS is “Vervanging en Renovatie”, waarin in de 

praktijk naar  de noodzaak van klimaatadaptatie wordt gekeken. 

Zelfstandig adviseur, 20 jaar ervaring, voorheen TAUW. Werkveld: 

klimaatadaptatie stedelijk gebied. Begeleidt gebiedseigenaren en 

gemeenten, voor adaptatie beleid (doelstellingen 2020-2050 en wat 

heb je dan nodig), en voor nieuwbouwplannen. Begeleidt 

Projectmedewerkers bij het evalueren van de kwetsbaarheid van een 

gebied en mogelijke maatregelen. (zijn advisering stopt voor de 

ontwerpfase).

Beleidsmatig vastleggen en Initiator en uitwerking van plannen. 

Daarnaast ben ik mede opsteller van het klimaatplan (adaptatie én 

mitigatie)

Erwin is adviseur en beheerder oppervlaktewater en wateroverlast bij 

de gemeente. Als adviseur werk hij op abstracter niveau en als 

beheerder heel praktisch. Hij is verantwoordelijk voor de investeringen 

in het water systeem.

Johan Verlinde is qua functie in transitie van Asset management naar 

Adviseur klimaatadaptatie. De vragen heeft hij beantwoord vanuit zijn 

functie als asset manager.

Is betrokken bij alle fases in de herinrichting van de openbare ruimte, 

maar ook in het privé domein. Van het ontwikkelen van een 

structuurvisie tot ontwerp en implementatie in kleine projecten, 

inclusief zaken als de keuze van stoeptegels en hulp bij het maken van 

bestekken en inrichting van voortuinen (en soms achtertuinen, via een 

externe partij).

De afdeling RO maakt ruimtelijke ordening voor allerlei gebieden waar 

een integrale afweging van ordeningsaspecten nodig is. Dit gaat van 

kleine tot grote schaal en van het maken van concrete plannen tot het 

ontwikkelen van een structuurvisie. Dhr. Janssen probeert daarbij 

vooral de menselijke aspecten in te brengen (wat betekent het voor de 

inwoners?), altijd als belangrijk onderdeel van een integrale afweging.

Formuleren van visiedocumenten op stads- en wijkniveau tot 

uitvoeringsprogramma’s op kleine schaal. 

Maarten is projectleider, onder andere van Kanaleneiland Ruud is zowel bij nieuwbouwprojecten als ook bij de bestaande bouw 

betrokken.

Via rivierprojecten in China o Opdrachten lopen via mijn 

opdrachtgever en klant (NL Urban Solutions; Den Haag) 

Hoe is KBS onderdeel van 

projecten

In Agenda Ruimte voor de Stad 2040 is KBS een doel; nu lopen (1) 

allerlei verkenningen tbv definiëren principes, (2) kwaliteit groen 

verbeteren en (3) KBS meenemen in allerlei projecten in de wijken

Ja is betrokken bij KB. Een deel van de projecten zijn bedoeld om de 

stad klimaatbestendiger te maken. Voor een ander deel wordt een 

klimaatopgave in de opdrachtverstrekking meegegeven. Afhankelijk 

van de mogelijkheden is de opgave groter of kleiner. 

Vanuit de waterhoek zit hij vroeg in het proces een geeft het kaders 

mee aan het ingenieursbureau. Water loopt vooruit qua kaders stellen 

voor klimaatbestendigheid. Hittestress en droogte lopen nog achter. 

Hij zoekt hierbij regionale samenwerking.Meedenken over stedelijke 

ontwikkeling en vaststellen van de ambitie: hoeveel water vasthouden, 

wat is de ontwerpbui (is nog discussie, nu bui8, maar ook al 80mm 

mag geen wateroverlast opleveren. Hier wordt nu een nieuwe kaart 

voor gemaakt door RHDHV.

In standhouden van assets van de gemeente, en daarbij 

verantwoordelijk voor het inschatten  van risico’s. Assets worden 

beoordeeld op:

Ja is betrokken bij KB. Water en waterproblematiek komt vroeg in het 

planproces om de hoek kijken. Men denkt daarbij ook na over 

klimaatverandering, bijvoorbeeld over mogelijke verandering in het 

aantal en de intensiteit van piekbuien en denkt daarbij na over het 

ontwikkelen van veerkracht. Landgraaf loopt daarin voor op 

buurgemeentes, maar er zijn nog wat slagen te maken in het 

ambitieniveau. Mogelijk ook door met andere methodes aan de slag te 

gaan. Op regionaal niveau is duurzaamheid een belangrijke doelstelling, 

in termen van energievoorziening (mitigatie). In 2040 wil de regio 

klimaatneutraal zijn; er zijn veel initiatieven op het gebied van gebruik 

van zonne- en windenergie.  Hitte speelt hoegenaamd geen rol.

 Klimaat is momenteel van het onderwerp “in een bijzin”. Vaak wordt 

het dan ook nog puur pragmatisch in de ontwerpen betrokken is dan 

vooral gericht op een huidige wateropgave, bijvoorbeeld het opvangen 

van een voorgeschreven piekbui. Dit geldt voor ontwerpen op alle 

niveaus.  Hoe is klimaatverandering een onderdeel van de projecten? 

Zoals boven beschreven is klimaat een klein onderdeel. Dhr. Janssen 

vindt dat nog geen klimaatverandering. Dit aspect inbrengen mag wel 

en dat probeert hij dan zoveel mogelijk samen met collega’s te doen. 

Puur op eigen initiatief, niet omdat het verankerd is in beleid. 

Dhr. Klomp was initiator van het thema binnen Hoogeveen. In eerste 

instantie door kwetsbaarheden systematisch en vaak in beeld te 

brengen via foto’s en later ook video. Tegenwoordig brengt hij ook 

effecten van oplossingen in beeld. Door het tonen van beelden is de 

problematiek geleidelijk gaan leven, bij collega’s en burgers. 

Momenteel probeert hij bij inrichting zoveel mogelijk “laaghangend 

fruit te plukken”. Hij beoordeelt visiedocumenten en ontwerpen op het 

aspect klimaat en klimaatverandering en bewaakt het ontwerpproces 

op dit onderdeel.  Hoe is klimaatverandering een onderdeel van de 

projecten? Visiedocumenten en ontwerpen worden mede beoordeeld 

op dit aspect. Dit gebeurt vooral op basis van intuïtie, in overleg met 

collega’s. Belangrijk is de betrokkenheid van burgers te borgen in een 

vroeg stadium. Ook hier vervullen de beelden van kwetsbaarheid een 

belangrijke rol. 

Ja, klimaatadaptatie wordt in de gemeente Utrecht zoveel mogelijk 

binnen het reguliere werk meegenomen. Op Kanaleneiland wordt ook 

samengewerkt met de woningbouwvereniging Mitros. Ingrepen aan de 

gebouwen en in de openbare ruimte worden afgestemd. Hoe is 

klimaatverandering een onderdeel van de projecten? Vooral door de 

betrokkenheid van de verschillende ambtenaren en adviseurs van de 

gemeente. Het is bestuurlijk en in beleidsplannen verankerd. Er zijn 

klimaatateliers georganiseerd om zo klimaatadaptatie gemeentebreed 

in de organisatie te verankeren.

Ja, klimaat is een onderdeel van alle projecten waar Ruud aan werkt. 

Hoewel de gemeente Woudenberg nog geen specifieke 

klimaatparagraaf heeft binnen het beleid, zijn de afdelingen er wel mee 

aan het werk. Alleen binnen het duurzaamheidsbeleid is er een regel 

geformuleerd. Hoe is klimaatverandering een onderdeel van de 

projecten? Vooral door de betrokkenheid van de verschillende 

ambtenaren en adviseurs van de gemeente. Het platform Vallei en Eem 

is een samenwerking van 16 gemeenten en het waterschap. Zij hebben 

de problematiek onder de aandacht gebracht, klimaatateliers 

georganiseerd en zo klimaat gemeentebreed in de organisatie 

verankerd.

Veelal impliciet. Klimaatadaptatie wordt indien mogelijk en voor zover 

Veelal impliciet. Klimaatadaptatie wordt indien mogelijk en voor zover 

Hoe is klimaatverandering een onderdeel van de projecten? o Via 

gevolgen van slecht ecologisch beheer van de rivieren (drainage door 

de landbouw/ afdammen en bedijking direct langs het zomerbed) o Via 

waterkwantiteitsopgaven die mede het gevolg zijn van het voorgaande 

en ook eigenstandig kunnen optreden (teveel en tekort aan water/ 

flooding en droogte respectievelijk drainage) 

Waar loopt implementatie op 

vast

Mensen moeten er vertrouwd mee raken. Nu kennisgebrek . 

- Aanjaagbudget ontbreekt 

- Stresstest wateroverlast met 3Di, maar opnieuw doorrekenen van 

alternatieve oplossingen is nog niet mogelijk. Voor de Binckhorst zijn 

de Urbanisten nu ingeschakeld.

- droogte is (nog) (g)een probleem

- Voor Hittekaart heeft TUD – BK nu opdracht. Hittekaart op basis van 

metingen in de stad.

Vastlopen van implementatie: bereiken van burgers en bedrijven. Veel 

van de informatie die thans beschikbaar is gericht op gemeenten en 

waterschappen. Het ontbreekt aan heel praktische informatie waar 

burgers  en bedrijven mee aan de gang kunnen.

Belemmeringen bij implementatie klimaatadaptieve maatregelen: 

Onzekerheid en onbekendheid over impact op 

netwerkenHandelingsperspectief ontbreekt nog voor verschillende 

effectenOntbrekend inzicht in welke maatregelen dan geschikt zijn.

Vastlopen van implementatie: veel medewerkers gemeente zijn druk 

met eigen werkveld en hebben niet de tijd om zich te verdiepen in 

aanpalende terreinen. Voorbeeld: als een rioleur of waterman zich 

bezig moet houden met groen, dan wordt voor hem/haar het terrein 

gauw te breed en te onoverzichtelijk. Voor de veiligheid beperkt men 

zich op de advisering op het eigen vakgebied en komen oplossingen 

waarvoor vakgebieden in de gemeente moeten samenkomen er vaak 

niet door.De oplossing die Stan kiest is, zo mogelijk, in een heel vroeg 

stadium aandacht te vragen voor dergelijke adaptatiemaatregelen en 

mensen erop voor te bereiden dat ze binnenkort een advies moeten 

geven dat een beetje buiten hun kerngebied ligt. 

Ruimte: niet overal is voldoende ruimte voor een efficiënte inpassing 

van klimaatmaatregelen. De keuze om het verkeer te faciliteren is nu 

nog vaak makkelijker/dwingender dan ruimte voor groen en water

Collega’s (projectmanagers, landschapsarchitecten, 

stedenbouwkundigen en gemeentelijk ingenieursbureau) weten niet 

welke en hoeveel maatregelen nodig zijn om 80mm/uur of de eerste 

45mm van een bui geborgen moet worden. De bestaande toolboxen 

missen hiervoor: Gebiedskennis/kenmerken.  Kosten ontbreken 

Effecten op hitte en droogte Bepalen hoeveelheid oppervlak af te 

koppelen en hoeveel water te bergen

Angst voor beheer door onbekendheid met de maatregelen zorgt voor 

een belemmering in de aanleg. Onbekendheid zit in beheer en daarmee 

samenhangende kosten. 

Er is gebrek aan kennis. Dat is vooral van belang bij het ontwikkelen 

van draagvlak bij bestuurders en burgers. Landgraaf wil de burger 

nadrukkelijk betrekken bij de planning. Participatie staat hoog in het 

vaandel. Het besef over klimaatverandering moet doordringen. Om de 

urgentie duidelijk te maken kan het op een toegankelijke manier 

overbrengen van basisinformatie over klimaatverandering al heel goed 

helpen. Landgraaf is niet bang zich te “bemoeien” met het privé 

domein. Er is nog geen speciale regelgeving en alles gebeurt nog op 

basis van overtuiging en financiële prikkels (subsidies). Met betrekking 

tot klimaatissues is draagvlak en gevoel voor urgentie belangrijk. 

Informatievoorziening helpt daarbij.

Op papier zijn er capaciteiten. Kennisopbouw bij medewerkers wordt 

gestimuleerd, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Allerlei 

programm’s maar niet klimaat., wel duurzaam, maar dat is op energie 

gericht. Urgentie wordt niet benoemd. Moet bij bestuur liggen. 

Stresstest moet dramatische resultaten leveren.

Hij ziet vooral gebrek aan kennis, op allerlei niveaus en een daarmee 

gepaard gaande angst om teveel overhoop te halen. In Ede bepalen 

verkeerskundigen voor een groot deel het plan. Urgentie voor 

verkeerskundige inrichting is er wél. Voor water is er ook nog 

aandacht, maar in klimaatadaptieve zin wordt het al spannend. De 

inbreng op dat laatste gebied word vaak als een esthetische voorkeur 

beschouwd, of gezien als puur trendy of een hype. Het begrip 

“duurzaamheid” geeft in eerste instantie betere aanknopingspunten, 

ook al is dit als begrip misschien vaag. Maar in de praktijk komt dit 

vaak neer op energiebeleid. 

Mede door gebrek aan kennis en door de daarmee gepaard gaande 

onzekerheid is het lastig de urgentie voor klimaatadaptatie bij 

bestuurders in beeld te brengen. Urgentie overbrengen hangt deels 

ook af van de persoon die de wethouder is en dat zou bij de volgende 

verkiezingen zomaar kunnen veranderen. Op papier is er veel mogelijk 

op het gebied van bijscholing, maar hier wordt in de praktijk weinig 

gebruik van gemaakt.

Mede door gebrek aan kennis en door de daarmee gepaard gaande 

onzekerheid is het lastig de urgentie voor klimaatadaptatie bij 

bestuurders in beeld te brengen. Urgentie overbrengen hangt deels 

ook af van de persoon die de wethouder is en dat zou bij de volgende 

verkiezingen zomaar kunnen veranderen. Op papier is er veel mogelijk 

op het gebied van bijscholing, maar hier wordt in de praktijk weinig 

gebruik van gemaakt.

Kennis over dit thema is onvoldoende doorgedrongen/verspreid. 

Mensen die klimaatverandering en klimaatadaptatie ter sprake 

brengen worden “een beetje vreemd” gevonden. Afdelingen blijven 

vaak in hun eigen discipline en “beleidsbubble” zitten.  

Mensen ervan overtuigen dat het anders kan, is de grootste uitdaging. 

Er wordt snel weer teruggevallen op bewezen standardoplossingen. 

Hiervan is ook bekend hoe ze zich op de lange termijn gedragen. 

Standaardoplossingen in een Handboek Openbare Ruimte zouden 

handig zijn.

Het loopt niet vast; men is er gemeentebreed mee bezig en de eerste 

projecten met wadi’s, holle wegen, etc., zijn en worden al gerealiseerd.

Er is een groot cultuurverschil tussen NL en China (China: focus op 

normen en civiele maatregelen/ beperkt inzicht in ecologische 

maatregelen en processen) o Onderhoud wordt niet meegenomen. 

Gelet op de procesmatige aspecten van nature based solutions is dat 

funest voor de werking op termijn.  o Idem vwb het eigenaarschap van 

de betrokken inwoners. Het is allemaal top down werk waar de 

bewoners en gebruikers niet bij betrokken zijn of worden. 

Waar is behoefte aan? -          Toegepast onderzoek (cases) naar (a) waar kunnen we welke 

groenblauwe structuren toepassen in de stad en (b) effectiviteit van die 

oplossingen

-          Reductie van een long-list van groenblauwe maatregelen naar 

shortlist, met een heldere onderbouwing van deze keuzes;

Voorbeeldprojecten; nieuwe oplossingen toepassen

  Volgens mij moet vooral de nadruk op nieuwbouwen renovatie 

komen te liggen. Wat zijn goede oplossingen om klimaatbestendig te 

bouwen en hoe dwingen we dat af

Overzicht van adaptatiemaatregelen met beschrijving van alle aspecten 

van aanleg tot beheer. Hiertoe wordt het bouwstenen boek 

ontwikkeld. Er zo heel veel maatregelen een overzicht en selectie zou 

helpen. Makkelijk overzicht met vindbare maatregelen.Uitdragen van 

noodzaak tot klimaatadaptatie en de rol van burger hierin. Een 

instrument om de communicatie te ondersteunen. Er ligt nog geen 

standaard aanpak voor communicatie met bewoners over de noodzaak 

van adaptatie en hoe hen te overtuigen en hun rol hierin uit te 

leggen.Op dit moment is de aanpak wijk- en locatie specifiek.

Informatievoorziening richting bestuurders, burgers en collega’s, ook 

collega’s werkzaam in andere domeinen. Landgraaf maakt integrale 

afwegingen in het inwikkelen van een visie waarin verschillende 

aspecten verenigd worden. Klimaat moet een belangrijk onderdeel van 

die integrale afweging vormen. Daar bij is belangrijk om concrete 

plannen en ideeën voor te leggen (scenario’s). De burger moet vroeg in 

het proces betrokken worden die plannen gaan over de ruimte zo dicht 

mogelijk bij de voortuin. Dan gaat alles leven. Mogelijk biedt de 

omgevingswet kansen om klimaatadaptatie via integrale planvorming 

planologisch te borgen. Gemeenten komen in een 

onderhandelingspositie en het onderdeel klimaat zou die kunnen 

versterken. Misschien is er ook een bedreiging: het wordt lastig om 

specifieke eisen te stellen. In ieder geval lijkt de wet tot een andere 

manier van werken te leiden, waarbij ook kwetsbaarheden in kaart 

worden gebracht.

Klimaatadaptatie moet een onderdeel worden in de ontwikkeling van 

een integrale visie bij elke inrichtingsopgave. Die keuze ligt primair bij 

het bestuur. Om de urgentie in beeld te krijgen bij de bestuurders is in 

eerste instantie kennisoverdracht nodig. Die kennis moet preciezer en 

gedegener voorhanden komen dan nu het geval is. Dat kan uiteindelijk 

in de vorm van een toegankelijk afwegingskader waarin het geheel 

inclusief klimaatverandering op een toegankelijke manier inzichtelijk 

wordt gemaakt. Daarbij kan een stresstest die “dramatische” 

resultaten levert helpen (maar ze moeten niet onterecht dramatisch 

zijn, natuurlijk). Op de praktijk gerichte kennisoverdracht met een 

kwantificering in een integraal afwegingskader kan zo helpen de 

urgentie te benoemen. Ook de door de HvA ontwikkelde mindmap is 

een prima manier om urgentie in beeld te krijgen. Verder moet 

inzichtelijk worden wat maatregelen kosten en hoeveel zijn opleveren. 

De bijbehorende vraag bij klimaatadaptatie zou dan ook zijn: welke 

maatregel biedt het meest waar voor mijn geld. Momenteel ontbreekt 

een gevoel bij een effect; er is inzicht nodig in de hele oorzaak-effect 

keten, inclusief kosten en/of opbrengsten.

Er is een bevlogen persoon nodig die de bubblestructuur wil 

doorbreken, kansen ziet én pakt. Die ook “een beetje vreemd” durft te 

zijn. Zo’n figuur moet vanuit het bestuur ruimte én backup krijgen. 

Beoordeling van plannen is nu nog een vrij lineair proces: gaat van een 

bureau van de ene afdeling naar het bureau van iemand op een andere 

afdeling. Beoordeling van verschillende aspecten moet veel meer 

samen gaan en interactief worden. Dat biedt ook de gelegenheid om 

klimaatverandering in te brengen als aspect en voorwerk uit te voeren 

tav dit aspect.   

Onderzoeken zijn er volgens Maarten genoeg. Hij heeft behoefte aan 

een makkelijke top 3 of maximaal een top 10. Bijvoorbeeld 

waterpasserende verharding, wat heeft het voor effect, hoe is dit op de 

lange termijn; geschikte boomsoorten voor droogte en hitte, etc. Hij 

wil het graag niet wetenschappelijk maar praktisch. Opgave wordt dan 

overzichtelijk en hanteerbaar. 

Gaat goed, binnen de gemeente en ook de adviserende bureaus 

kunnen voldoende ondersteuning bieden in de vorm van maatregelen 

en berekeningen.

Aantonen van de werking ‘over time’ van maatregelen. Natuur groeit: 

in eerste instantie kan sprake zijn van beperkt effect/ er is het seizoen 

effect/ het onderhoud is deels bepalend voor de werking. o 

Tijdsaspect heeft ook betrekking op de veranderingen in het klimaat. 

Dat betekent dat maatregelen flexibel moeten zijn. Bijvoorbeeld: in 

periode x is behoefte aan Y waterberging. In periode Z kan dat weer 

anders (meer) zijn.

o M.a.w. Kunnen we een flexibele inrichting bedenken die aantoonbaar 

correleert met wijzigingen in het klimaat?

Stappen in werkproces Parallel lopen: 

1.       Stresstest => strategie => aanpak in projecten 2.       Tunnels en 

dergelijke beter beschermen  

3.       Klimaatbestendigheid in lopende bouwprojecten krijgen; korte 

termijn kansen benutten om extreem-weer bestendig te maken

4. ouwregels aanpassen: vloerpeilen omhoog en geen vitale infra van 

hoogbouw onder maaiveld

Werkproces: bij de implementatie in een gebied is samenwerking van 

alle partijen nodig. Waarbij uiteindelijk gecombineerd wordt met alles 

wat er in het gebied gebeurt. Klimaatbestendige steden zijn geen 

“single issue”. (noemt een aantal vragen uit  governance en 

communicatie in de NKWK onderzoeksagenda). 

Beleidsmatig en het uitwerken van de plannen Zie bovenstaande en:Er bestaat een onderzoeks- en kennisbehoefte, 

maar geld ontbreekt. Er moet kennis opgebouwd worden want het 

kennisniveau van medewerkers moet omhoog. De organisatie hiervan 

is niet ingericht.Er is behoefte aan meer politieke urgentie; ook bij 

ontwikkelingen is klimaat het ondergeschoven kindje.

Asset management kijkt 10 jaar vooruit. Asset managment denkt bij 

nieuwbouw en herstructureringsprojecten mee. 

1.         Ontwikkelen van beleid. 2. Gebiedsontwikkeling binnen 

beleidskaders. 3a. Herinrichting openbare ruimte op diverse schalen; 

3b Begeleiding prive partijen, van ontwerp bestek tot begeleiding 

implementatie. Soms ook tuinontwerp op maat, maar dan via een 

externe partij. Klimaatverandering bij voorkeur meenemen in stap 1. 

Maar ook in andere stappen zijn mogelijkheden. Landgraaf werkt veel 

in overleg tussen collega’s, in allerlei fasen van het planproces. Daarbij 

wordt goed naar elkaar geluisterd.

1.       Een adviserende rol bij het formuleren van een opdracht op basis 

van urgenties. In de planfase helpen bij het ontwikkelen van bestekken.

1)     Formuleren van visiedocument. 2) Formuleren van 

uitvoeringsprogramma binnen de kaders van het visiedocument. 3) 

Beoordeling van plannen, met name op klimaat(verandering). 

Klimaatverandering moet onderwerp worden binnen een visie, dus 

inbreng vooral aan het begin. Maar ook later kan informatie op dit 

gebied nog nuttig zijn.

Zie boven

Welke tools gebruikt u Geen systematische lijst voor het afwegen van maatregelen. Zeer 

afhankelijk van de situatie, o.a. esthetisch en dan bijsturen

Belangrijke gebruikers van een database van maatregelen binnen het 

waterschap zijn de groep van externe planvormers. Deze hebben veel 

contacten met burgers, bewonersinitiatieven  en gemeenten. Deze 

kunnen de database ter plekke gebruiken om voorbeelden te laten 

zien, inspiratie te geven waarna een gedetailleerdere verkenning kan 

volgen. De rest van de waterschapsorganisatie komt pas op gang als er 

een voorstel ligt. Daarbij hebben de vakspecialisten de neiging om 

globale informatie niet te geloven en zelf bijvoorbeeld  effectieviteit te 

willen narekenen.  

Gebruik van tools: geen. 20 jaar projectervaring geeft een goed 

overzicht over adaptatiemaatregelen, ontbreekt nooit aan inspiratie.  

Een database zou wel handig kunnen zijn om het beeld over adaptatie 

van individuele vakmensen in de gemeente te verbreden

  Ervaring, voorbeelden, handboeken, overleg, nationale en 

internationale samenwerkingsverbanden en projecten, klimaattoets (in 

ontwikkeling)

Internet, ruimtelijkeadaptatie, adviesbureaus. Collega’s gebruiken 

soms TEEBstad 

Nu vooral de regenwaterstructuurkaart. Verder het structuurplan 

(soms). 

In feite geen. Een paar standaard watertools en wettelijke regels en 

richtlijnen. Deze zijn niet echt gericht op klimaatadaptatie. De ambities 

om verder te gaan zijn beperkt. Dhr. Janssen wil het ambitieniveau 

graag verhogen en is daarom een cursus over klimaatverandering in 

steden gaan volgen. 

Hoogeveen was een van de eerste gemeenten die een hittekaart heeft 

laten maken (5 jaar geleden). Hiervoor is TAUW ingeschakeld. 

Daarnaast is vooral persoonlijke ontwikkeling van belang geweest: 

excursies en cursussen. Een dergelijke persoonlijke ontwikkeling biedt 

samen met gezond verstand vaak al voldoende aanknopingspunten om 

tot een zinvol ontwerp te komen. Verder wordt ook de GGD in het 

maken van plannen betrokken: zij dragen vanuit hun expertise bij aan 

het formuleren van een visie.

Goede ideeën uit de praktijk van collega’s, goede voorbeelden met 

foto’s, klimaatateliers.

Klimaatateliers

T4 urgentie 8 Wat betreft de database: 8 De kwetsbaarheid / urgentie in beeld te brengen o   8 met name de urgentie in beeld brengen is van belang o   De kwetsbaarheid / urgentie in beeld te brengen 9  gewenst op 

gebouwniveau/ door het slim combineren van kaartlagen

De kwetsbaarheid / urgentie in beeld te brengen. 8-9: vooral bij hitte 

en droogte zou dit goed kunnen werken

o   De kwetsbaarheid / urgentie in beeld te brengen: 9 o   De kwetsbaarheid / urgentie in beeld te brengen: 9-10. [daarna 

volgt alles “vanzelf” maar het moeten wel goede beelden zijn (foto’s 

e.d. werken het beste, ook voor de burger).]

9 8 10

T4 opgave acht-negen -De klimaatstress test is een simpele en belangrijke tool om met 

gemeenten in gesprek te gaan.  Daarbij het je praktische voorbeelden 

nodig, met de informatie in welke omstandigheden je deze kunt 

toepassen. Filters voor uitsluiting (op grond van fysieke 

omstandigheden, maar ook ruimtelijke omstandigheden (wijktype) zijn 

belangrijk. 

 8 De adaptatie-opgave te kwantificeren o   8 tot nu toe is alleen de neerslagoverlast goed in beeld. Hierbij 

wordt de volgende norm gehanteerd: Het is goed zolang er geen 

woning onderloopt bij een bij van 80mm/uur. Dit is de maximale bui 

die tot nu toe gevallen is.

o   De adaptatie-opgave te kwantificeren 8 belangrijk, maar niet urgent De adaptatie-opgave te kwantificeren. 6, want is mogelijk nuttig, maar 

waarschijnlijk ook lastig en misschien niet altijd nodig

o   De adaptatie-opgave te kwantificeren: 9 o   De adaptatie-opgave te kwantificeren goed: 7-8 [is goed om 

kritische colleges (en collega’s) over de streep te trekken.]

8 8 10

T4 overzicht maatregelen 7; we komen om in de overzichten maar wat ontbreekt is een integraal 

beeld, niet alleen vanuit de bril van klimaatadaptatie

- Ook informatie over combinaties of als je eerst dit doet, wat je dan 

later nog meer kunt doen. 

8 Overzicht van mogelijke maatregelen + hun effecten, baten en kosten 

(van aanleg en onderhoud)

Hitte en droogte zijn Overzicht van mogelijke maatregelen + hun 

effecten, baten en kosten (van aanleg en onderhoud) 1 als er geen 

kosten en baten worden opgenomen in de database 7 als de kosten en 

baten wel worden opgenomen. Het doel is het onderling kunnen 

vergelijken van maatregelen

o   Overzicht van mogelijke maatregelen + hun effecten, baten en 

kosten (van aanleg en onderhoud) 9 boek water sensitive Rotterdam, 

website

Overzicht van mogelijke maatregelen + hun effecten, baten en kosten 

(van aanleg en onderhoud) . 8-9, vooral om in beleidsfase ambities te 

concreet te helpen formuleren

o   Overzicht van mogelijke maatregelen + hun effecten, baten en 

kosten (van aanleg en onderhoud): 9

o   Overzicht van mogelijke maatregelen + hun effecten, baten en 

kosten (van aanleg en onderhoud):  7 [baten zijn misschien te lastig.] 

9 maar dan beknopt max 10 maatregelen, meer slaat dood 7 10

T4 effecten kwantificeren zeven-acht - Tips en valkuilen bij aanleg zijn belangrijk.  7 Effecten van een maatregel te kwantificeren voor flooding, droogte, 

hitte en/of bodemdaling

Effecten van een maatregel te kwantificeren voor flooding, droogte, 

hitte en/of bodemdaling ,  8 het kwantificeren van droogte en hitte is 

van belang. Wateroverlast is minder van belang omdat dit bij collega’s 

van de gemeente Utrecht al bekend is.

o   Effecten van een maatregel te kwantificeren voor flooding, droogte, 

hitte en/of bodemdaling 9 essentieel voor flooding bekend, overige 

aspecten onbekend.

o  Effecten van een maatregel te kwantificeren voor flooding, droogte, 

hitte en/of bodemdaling. 6-7 Vooral ook in termen van kosten/baten. 

Zal afhangen van de concrete mogelijkheden. Moet situatie-specifiek 

zijn.

o   Effecten van een maatregel te kwantificeren voor flooding, droogte, 

hitte en/of bodemdaling: 7 (bij implementatie)

o   Effecten van een maatregel te kwantificeren voor flooding, droogte, 

hitte en/of bodemdaling. 9 [maar gebruik vooral ook beelden].

6 6 10

T4 selecteren maatregelen vier-vijf Minder belangrijk: 7 Selecteren welke maatregelen het best toepasbaar lijken in een 

specifieke situatie

Selecteren welke maatregelen het best toepasbaar lijken in een 

specifieke situatie 9 selecteren/vergelijken van maatregelen heeft 

waarde

o   Selecteren welke maatregelen het best toepasbaar lijken in een 

specifieke situatie 8, afhankelijk van doel 

o  Selecteren welke maatregelen het best toepasbaar lijken in een 

specifieke situatie. 6-7

o   Selecteren welke maatregelen het best toepasbaar lijken in een 

specifieke situatie: 7 (bij implementatie)

o   Selecteren welke maatregelen het best toepasbaar lijken in een 

specifieke situatie: 8 [mits dan ook daadwerkelijk een 

keuzemogelijkheid geboden kan worden]

8 5 8

T4 effectieve pakketten zeven-acht - Kosten zijn niet bepalend. Globale kosten zijn goed om mensen mee 

te krijgen in de gedachtenvorming. 

7 Effectieve pakketten van maatregelen samen te stellen Effectieve pakketten van maatregelen samen te stellen 8 Dit kan 

handig zijn, maar de bijdrage van individuele maatregelen moet 

inzichtelijk zijn.

o   Effectieve pakketten van maatregelen samen te stellen 7 Effectieve pakketten van maatregelen samen te stellen. Hoe ver moet 

het gaan? Toolbox op het moment dat we aan de gang gaan met 

inrichting. 6-7

o   Effectieve pakketten van maatregelen samen te stellen: 9 indien 

gericht op integraal afwegingskader.

o   Effectieve pakketten van maatregelen samen te stellen: 9 1, willen mijn collega’s zelf bepalen 5 8

T4 waar in gebied 5 Niet zo nodig. In ideale wereld wel, maar nu gedreven door lokale 

kansen

-Effectiviteit: alleen globaal, want daarna wordt het per situatie toch 

doorgerekend.

7 Waar in het gebied bepaalde maatregelen genomen kunnen worden Waar alisatie, en verbeelden van maatregelen en effecten is 

belangrijker. Het valt hem op dat het de ontwerpbureaus zijn die de 

klimaatstudies uitvoeren

o   Waar in het gebied bepaalde maatregelen genomen kunnen worden 

7, dit moet je aan de vrijheid van de ontwerpers en hun tools laten

Waar in het gebied bepaalde maatregelen genomen kunnen worden. 8-

9 indien in de vorm van een kansenkaart voor maatregelen om een 

match te creëren tussen  problematiek en oplossingsmogelijkheden. 

Visualisatie is erg belangrijk. 

o   Waar in het gebied bepaalde maatregelen genomen kunnen 

worden: 4-5 omdat hier in een integraal afwegingskader minder 

aandacht voor zal zijn.

o   Waar in het gebied bepaalde maatregelen genomen kunnen 

worden: 6-7 [soms zijn kaarten nuttig, maar ruimtelijke beelden 

kunnen ook verkeerde verwachtingen wekken] 

1, willen we zelf bepalen 5 8

Best practices ja -Co-benefits: voor een waterschap wat minder van belang (en zeker 

kwantitatief wat minder), wel belangrijk om aan te geven hoe 

maatregelen kunnen raken aan andere beleidsterreinen.

 8 Overzicht van toepassingen elders / best practices  4, de gemeente Utrecht kijkt al bij de buren, en de tools hiervoor 

bestaan al, dus je moet niet iets nieuws maken, maar aansluiten op 

bestaande initiatieven

o   Overzicht van toepassingen elders / best practices 7  leuke 

bijkomstigheid

Overzicht van toepassingen elders / best practices. 7-8 o   Overzicht van toepassingen elders / best practices (slimme 

combinaties zijn al eens bedacht: 9 Is heel goed om te weten en 

voorkomt steeds opnieuw uitvinden van het wiel. 

o   Overzicht van toepassingen elders / best practices: 9-10 [vooral 

nuttig met een goede toelichting]

8 8 8

Handl. Aanleg geen zicht op 8 Tips of handleiding goede aanleg  7 het is een illusie alle informatie hiertoe te hebben en dit zou door 

zijn collega’s niet gelezen worden. Er is meer behoefte aan een korte 

gids met een aantal vuistregels, principes en plaatjes 

o   Tips of handleiding goede aanleg 10 Tips of handleiding goede aanleg concrete uitvoering op gang helpen. 8-

9 (bij nieuwe zaken

o   Tips of handleiding goede aanleg: 2-3. Die kennis is er wel. o   Tips of handleiding goede aanleg: 8-9 [waar het nieuwe maatregelen 

betreft]

1, weten we zelf wel 7 10

Handl. Beheer geen zicht op 8 Tips of handleiding beheer en onderhoud Tips of handleiding beheer en onderhoud, 4 dit is op dit moment nog 

erg lastig in te vullen, omdat de bestaande maatregelen er nog zo kort 

liggen

o   Tips of handleiding beheer en onderhoud 10  angst wegnemen o  Tips of handleiding beheer en onderhoud. 8-9 (bij nieuwe zaken) o   Tips of handleiding beheer en onderhoud: 2-3. Die kennis is er ook 

wel.

Tips of handleiding beheer en onderhoud: 8-9 [waar het nieuwe 

maatregelen betreft

7 6 10

Indicatief of precies Indicatief is voldoende; ook de opgaven indicatief bepalen  7 Indicatieve effectberekeningen of nauwkeurige effectberekeningen Indicatieve effectberekeningen o   Indicatieve effectberekeningen o  Indicatieve effectberekeningen of nauwkeurige effectberekeningen. 

Liefst indicatief, nauwkeuring is vaak te “intensief”. Het gaat vooral om 

ervaren en aftasten en moet vrij snel richting concrete aanpak sturen. 

Bij concrete implementatie werkt men vaak op basis van ervaring, 

afhankelijk van de ingreep. 

o   Indicatieve effectberekeningen of nauwkeurige effectberekeningen? 

Indicatief is voldoende. Effectberekening moet niet te nauwkeurig 

worden, want dat maakt het vaak ook te academisch voor de praktijk; 

het komt te theoretisch over. In termen van een score is prima, in de 

ervaring van dhr. Janssen. Klimaat is lastig, nauwkeurigheid maakt 

extra lastig voor practitioners . Denk eerder aan een schoolcijfer (zie 

succes Pelleboer), of een pictogram. Het resultaat moet meepraten en 

denken in scenario’s mogelijk maken. Te nauwkeurige resultaten 

belemmeren dat.

indicatief is voldoende indicatief indicatieve 10

Hoe aansluiten op werkproces Zitten aan de voorkant van het ontwikkeltraject. Later wel ook het 

Handboek Openbare Ruimte aanpassen tbv KBS. Gaat Den Haag ook 

doen.

Het zou mooi zijn als de database zou aansluiten op GIS en standaard 

uitwisselingsformaten zoals die in de riolering gebruikt worden.

Alles voor asset management wordt beheerd in SURF. Het zou mooi 

zijn als de maatregelen database hier input op kan leveren. Ofwel kan 

aansluiten op de Kernwaarden.

Keuzes: Inspraak van partijen vroeg in planproces: draagvlak creëren is 

belangrijk. Welke metingen / gegevens zouden beschikbaar moeten 

komen om de kwantitatieve onderbouwing van oplossingen te 

verbeteren. Dit kan beperkt blijven, indicatief is voldoende. Ruimtelijk 

beeld van blootstelling – kwetsbaarheid bijbehorende kansenkaart 

voor implementatie zouden mooi zijn. Waarvoor zou u informatie over 

de kosten van maatregelen gebruiken? Vooral voor evaluatie op lange 

termijn en voor creëren van draagvlak. Dit kan in d vorm van 

kengetallen die effecten inzichtelijk maken.

De tool moet vooral inspraak van partijen vroeg in planproces mogelijk 

maken Welke metingen / gegevens zouden beschikbaar moeten komen 

om de kwantitatieve onderbouwing van oplossingen te verbeteren. Een 

eerste instantie ruimtelijk inzicht in hitte-effect, maar altijd binnen een 

integraal afwegingskader. Blootstelling samen met kwetsbaarheid in 

beeld brengen is een belangrijke stap. 

Hoe de nieuwe omgevingswet gaat aangrijpen is nog niet te zeggen. 

Daarvoor ontbreekt de ervaring momenteel. Het is voorstelbaar dat er 

aanknopingspunten zijn om het klimaatbeleid beter te borgen via de 

omgevingsvisie.

Niet relevant niet relevant Interactieve teken en reken tools o Delen via open source

Inspraak vroeg Vooraan, geïntegreerd in de volle breedte van het geheel en te 

begrijpen voor alle disciplines en voor alle burgers. Geef vooral 

voorbeelden, en formuleer in termen van kansen. Scenario’s kunnen 

helpen. Vergeet ook niet dat de plannen in eerste instantie gericht zijn 

op de gemeenteraad, die vragen gaat stellen over een visie of ontwerp

Waterschap, collega’s, ontwikkelaars graag vroeg in het proces 

betrekken. Bedrijven en particulieren worden ook steeds meer 

betrokken maar dan op een later moment

Waterschap, collega’s, ontwikkelaars graag vroeg in het proces 

betrekken. Bedrijven en particulieren worden ook steeds meer 

betrokken maar dan op een later moment

Data voor onderbouwing Data voor de stresstest en hoe die te vertalen in de adaptatie-opgave Een combinatie van blootstelling en kwetsbaarheid Er is voldoende kennis over kwantitatieve onderbouwing van 

bijvoorbeeld wadi’s, holle wegen, etc., beschikbaar binnen de 

gemeente en de adviseurs. Zaken zoals groene daken en vergroende 

privétunen en waterpasserende verharding zijn moeilijker mee te 

nemen en kwantitatief te onderbouwen.

Er is voldoende kennis over kwantitatieve onderbouwing van 

bijvoorbeeld wadi’s, holle wegen, etc., beschikbaar binnen de 

gemeente en de adviseurs. Zaken als groene daken en vergroende 

privétunen zijn moeilijker mee te nemen en kwantitatief de 

onderbouwen.

Info kosten maatregelen Kosten alleen relevant bij dure dingen; lage kosten niet zo relevant Stan verwacht dat met het verbreiden van de stress test de vraag naar 

wat kost het als je niets doet belangrijker wordt. 

Kosten op voorgrond helder hebben kan helpen keuzes te maken en 

bestuurders te overtuigen. Indicatief is voldoende

Dun voorbeeldenboekje

C0-benefits Greendeal-systematiek ter waardering van groen. Maar ja, hoe weeg je 

dat af?

Hoe gebruikt u informatie over de zij-effecten (“co-benefits”) van 

maatregelen in je werk?  Er worden momenteel af en toe 

maatschappelijke kosten-baten analyses uitgevoerd. Er wordt niet in 

technische zin naar allerlei zij-effecten gekeken. Ze passeren soms de 

revue in overleg met collega’s uit andere beleidsterreinen, op basis van 

intuïtie

Wij streven per definitie naar een integrale afweging Schetsen van zij-effecten is één van de manieren om mensen te 

overtuigen. Het helpt beperkingen om te zetten in voordelen. Dit is nu 

al een natuurlijke manier van werken.

Hoe kennis delen Casus samen doorwerken (stedenbouwkundigen + alle andere 

disciplines)

Link met klimaateffect atlas zou nuttig zijn.Erwin mist nog relatie met 

grondslag grondopbouw voor selectie van relevante maatregelen

Via internet; en IT tools voor visualisatie. Kennis moet vooral 

toegankelijk zijn voor

Wat dhr. Janssen betreft gewoon via een boek, eventueel ook met 

begeleidende webversie. Het boek van de HvA is een prima voorbeeld: 

toegankelijk en altijd bij de hand te houden.

Publicatie op het web light voor de hand. Daarbij moet vooral veel 

beeld gebruikt worden, in de vorm van goede foto’s en film. Een soort 

fotoboek, dus. Denk aan een soort bol.com op dit gebied waar je 

stapsgewijs naar toe zou kunnen groeien. Goed beeld trekt aandacht 

en verleidt om verder te lezen. Beeld helpt voor een product te kiezen 

ondanks mogelijke (kleine) nadelen. 

Voor Woudenberg het liefst via het platform Vallei en Eem

Voor een database van 

adaptatiemaatregelen is 

belangrijk: 

-De klimaatstress test is een simpele en belangrijke tool om met 

gemeenten in gesprek te gaan.  Daarbij het je praktische voorbeelden 

nodig, met de informatie in welke omstandigheden je deze kunt 

toepassen. Filters voor uitsluiting (op grond van fysieke 

omstandigheden, maar ook ruimtelijke omstandigheden (wijktype) zijn 

belangrijk.- Ook informatie over combinaties of als je eerst dit doet, 

wat je dan later nog meer kunt doen.  Tips en valkuilen bij aanleg zijn 

belangrijk. 

-Voorbeelden van wat mogelijk is. Hij verwees naar het boekje van de 

HvA: per straattype, per wijktype laten zien welke pakketten van 

maatregelen mogelijk zijn.- Selectie op toepasbaarheid in verschillende 

omstandigheden (en dan niet zoals de site van Rainproof, die bij elke 

selectie met dezelfde maatregelen komt)  - Iedere maatregel geeft 

informatie over de (gemeentelijke) beleidsterreinen die bij de invoering 

van de maatregel betrokken moeten worden. - Een plaatje- 

maatregelen die als variant kunnen worden toegepast of maatregelen 

waarmee gecombineerd kan/moet worden - Co-benefits of 

consequenties op andere beleidsterreinen.

Minder belangrijk Kosten zijn niet bepalend. Globale kosten zijn goed om mensen mee te 

krijgen in de gedachtenvorming.-Effectiviteit: alleen globaal, want 

daarna wordt het per situatie toch doorgerekend.-Co-benefits: voor 

een waterschap wat minder van belang (en zeker kwantitatief wat 

minder), wel belangrijk om aan te geven hoe maatregelen kunnen 

raken aan andere beleidsterreinen. 

-Generieke effectiviteiten: in iedere situatie wordt de effectiviteit toch 

doorgerekend. En de water-man of de groen-man van de gemeente 

heeft in de meeste gevallen toch de globale effectiviteitsgetallen wel. -

Generieke kosten van maatregelen: want in de praktijk wordt het hele 

project gebudgetteerd, en dan zit het niet in de kosten van een wadi.- 

tips voor aanleg: wat je uiteindelijk aanlegt is vaak net even anders dan 

de standaard oplossing, dus er wordt toch iets specifieks ontworpen. -

tips voor beheer: meestal worden niet super innovatieve oplossingen 

aangelegd, en is men wel bekend met het beheer. 



Opzet van database (concept)  
algemene informatie ID# 

  Naam Maatregel 

  Omschrijving Maatregel  (kort) 

  Omschrijving Maatregel  (uitgebreid) 

  Thumbnail afbeelding 

  Afbeelding 

  Type maatregel 

  Voorbeelden en ervaringen  Tekst 

  Voorbeelden en ervaringen Afbeeldingen 

  Bronnen 

doeltreffendheid / primaire effecten Hitte 

  Effectiviteit hitte  

  Hitte reductie buiten 

  Hitte reductie binnen 

  Droogte 

  Effectiviteit Droogte 

  Maat Droogte 

  Wateroverlast 

  Effectiviteit wateroverlast 

  Maat wateroverlast 

  Maat wateroverlast 

  Bodemdaling 

  Effectivteit Bodemdaling 

  Maat Bodemdaling 

  Effectiviteit overstroming 

  N.B. 

bijkomende effecten en baten Waterkwaliteit 

  Gezondheid 

  Biodiversiteit 

  Overig 

Criteria voor fysieke 
toepasbaarheid 

hellend/vlak 

  overwegend bodemtype 

  hoge/lage grondwaterstand 

stedenbouwkundig Wijktypen 

  Toepassingsschaal 

  Benodigde ruimte in ondergrond 

  Geschiktheid voor bestaand/nieuwbouw 

  Geschiktheid voor verschillend eigendom: 
privaat/publiek 

Aansluiting bij andere 
beleidsvelden  

mobiliteit 

  volksgezondheid 

  recreatie 

  energie 

  milieu en circulariteit 

  veiligheid 

  sociaal beleid  

Kosten beschrijving aanleg 

  aanlegkosten 

  beschrijving onderhoud 

  onderhoudskosten  

Context Acceptatie 

  Complexiteit 

  Aanpasbaarheid op lange termijn  

    

    

    

  Lijst referenties 

• Lijst van maatregelen vastgesteld 

• Per maatregel op te nemen 



Verschillende ingangen op deze database 



Vragen voor vandaag zijn onder andere: 

• Voor wie maken we de tool? 

• Met welke afdelingen moeten we samenwerken voor 
klimaatbestendig inrichten? 

• Opzet van de database / website 

• Wil je de effectiviteit / efficiëntie van de maatregelen kunnen 
berekenen? 

• Wil je de maatregelen ook ruimtelijk kunnen intekenen met de tool? 

• Best Practices in Nederland   

• Is er behoefte aan een overzicht van voorbeeldprojecten? 



Samenwerken aan water en klimaat 

WP4 –  

Effecten van maatregelen op gezondheid 

Jeroen van Leuken 



NKWK: Klimaatbestendige Stad 
Werkpakket 4: Gezondheid 
 

 

 

Jeroen van Leuken, Coördinator Infectieziekten 
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Werkpakket 4: Gezondheid 

Doel: het bepalen van de effecten van groenblauwe maatregelen op 
de gezondheid 
 

1. Overzichtsdocument van effecten groenblauwe maatregelen op brede gezondheid 

2. Governance systeem in kaart brengen voor waterkwaliteit van blauwe maatregelen 

3. Systematisch literatuuronderzoek (waterkwaliteit) 

4. Vertalen van gezondheidsrisico’s van water op straat 

5. Beoordelen van gezondheidsrisico’s van waterpleinen 

6. Framework van database waterkwaliteitsgegevens 

7. Onderzoeken aansluiting op RainTools 

 

 

 



Lampén et al., A systemic approach to assess and manage exposure risks to pathogens in 
urban water [in prep] 

  #2. Governance map  
Gezondheid & waterkwaliteit 
 
 
• Gezondheid opnemen in ontwerp en beheer (incl. budgetten). 

 
• Bewustwording bij relevante actoren nodig. 

 
• Innovatieve manieren van samenwerking nodig. 

 
• Gebrek aan kennis en middelen voor pro-actieve benadering. 

 
• Integrale aanpak nodig. 

 
• Gezondheid meer opnemen in wetenschappelijke projecten op 

klimaat(adaptatie) en andersom.  
 

 



27 Lampén et al., A systemic approach to assess and manage exposure risks to pathogens in urban water [in prep] 
Schets et al., 2017, Risk inventory water playground Zuiderpret, The hague, RIVM-report 2017-0059. 
 

#3 Systematisch literatuuronderzoek 

 

• Water concepten 
Waterspeelplaatsen, fonteinen, drinkwaterpunten, waterpleinen, wadi’s, wonen aan het water. 

• Aangetoonde pathogenen 
Legionella pneumophila, Cryptosporidium, Campylobacter, hepatitis A virus, Shigella sonnei, 
norovirus, nontuberculosis mycobacteria, Giardia, Salmonella, tunisvirus, E. coli O157, 

Streptococcus faecalis, Vibrio parahaemolyticus, rotavirus, ...  
  



#4 / 5: Gezondheidsrisico’s van water op 
straat en waterpleinen 
 

• Doel: vertalen en effectief communiceren van wetenschappelijke kennis naar 
lokaal niveau (urgentie, risico’s, handelingsperspectief) 

• Product: infographic, 2-pager, H2O-artikel 

• Doelgroep: gemeenten, waterschappen, GGD’en en 

andere belanghebbenden op lokaal niveau. 



#4 Infographic 
Gezondheidsrisico’s water op straat 



#5 Infographic 
Gezondheidsrisico’s waterplein 



Doorkijk naar 2018? 



Samenwerken aan water en klimaat 

WP5 –  

 

 

 

 

Waardering van kosten en baten op project- en 

wijkniveau - Highlights 2017 

 
Sandra Boekhold  

Deltares, Ecorys, RIVM, TNO, WEcR, WEnR 



Activiteiten 
• Literatuuronderzoek naar bestaande waarderingstools: 

inventarisatie en beoordeling 
• Diepte-interviews met gebruikers, behoeftepeiling 
• Workshop met gebruikers op 30 november 2017, 

verdieping gebruikersbehoefte aan waarderingstools 
• Analyse van bestaande cases/toepassingen van 

waardering(stools) 
• Opstellen handelingsperspectief voor toolontwikkeling 

en werkplan voor 2018 
 
 



Producten 
• Overzicht bestaande tools en hun kenmerken 
• Overzicht van bestaande kentallen  voor waardering van 

klimaatadaptatiemaatregelen, en hun bronnen 
• Verslagen interviews met gebruikers 
• Case-analyse 
 
Op basis van bovenstaande: 
• Overzicht van sterke en te ontwikkelen punten van bestaande tools 
• Eerste concept handelingsperspectief 

 



In voorbereiding voor 2017 

• Verslag workshop 30 november, en analyse 
gebruikersbehoeften 

• Notitie Handelingsperspectief 

• Plan 2018 


