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 Inhoudsopgave
Netwerk KANS deelt, bundelt, verkent en stemt af. Het netwerk bestaat uit 16 (middel)
grote steden, die samenwerken op het gebied van ruimtelijke klimaatadaptatie. We delen 
ervaringen en inzichten met elkaar. KANS onderscheidt zich van andere netwerken door 
haar praktische en concrete karakter, gericht op tastbare resultaten. Daarnaast is het 
onderlinge gesprek leidend, met informele uitwisselingen en ad hoc samenwerkingen.
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Mitigeren én adapteren
Het klimaat verandert sneller dan ons lief is. Gelukkig 
neemt de aandacht ervoor wel steeds meer toe. De 
wetenschappelijke onderbouwing is van hoog niveau 
en er is steeds meer consensus over de rol van de 
mens in de opwarming van de aarde. Dus analyse en 
bewustwording zitten op goed spoor. Dat is positief. De 
concrete actie laat echter nog veel te wensen over. De 
actie moet in eerste instantie gaan over mitigatie, het 
voorkomen van verdere klimaatverandering. We hebben 
nu al te maken met hittestress, wateroverlast, droogte 
en overstromingen, en dat wordt alleen maar meer in 
de toekomst. ‘Parijs’ wordt steeds moeilijker haalbaar. 
Laten we hopen dat de COP27 in Egypte weer een zetje 
in de goede richting geeft! 

De keerzijde van een gebrek aan mitigatie is een 
toenemende noodzaak tot adaptatie: we moeten ons 
meer en sneller aanpassen aan de voortschrijdende 
klimaatverandering. Op dit terrein zijn vele actoren 
steeds meer bezig. Zo ook het programma LIFE-IP 
Klimaatadaptatie, dat als doel heeft een bijdrage te 
leveren aan de versnelling van klimaatadaptatie in 
Nederland en Europa. Achttien voorbeeldprojecten 
leveren praktijkervaring op en slechten barrières die 
klimaatadaptatie in de weg staan. Die praktijkervaring 
richt zich op kennisdoorwerking, urgentiebesef, inte-
grale aanpak en financiering. Dat wordt geëvalueerd en 

de successen worden ‘op een podium gezet’ en actief 
verspreid. Bovendien stimuleert het programma het 
breder toepassen van de geleerde lessen in de praktijk.

Dit KANS-magazine is één van de producten die uit het 
LIFE-IP Klimaatadaptatieprogramma voortkomt. Het be-
steedt aandacht aan de thema’s die in het jaar 2022 door 
netwerk KANS zijn besproken. Daarnaast worden op 
deze thema’s enkele LIFE-IP Klimaatadaptatieprojecten 
uitgelicht die door gemeenten worden getrokken. We 
hopen dat het inspireert en aanzet tot eigen nieuwe 
acties!

Han Frankfort (ministerie I&W) 
programmamanager LIFE-IP Klimaatadaptatie

Sandra Boekhold (RIVM) 
co-programmamanager LIFE-IP Klimaatadaptatie 
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water is een effect van 
klimaatverandering. 
Met de ‘Waterkraan’ 
verbeteren we de 
kwaliteit én gaan we 
droogte tegen.”

- paul van esch, dordrecht

DROOGTE IN 
DE BEBOUWDE 

OMGEVING
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‘We laten eigenaren niet zwemmen’  

ZAANSTAD OP PALEN  

Zaanstad is niet de eerste stad waar je denkt aan 
droogteproblemen. Daar waar in andere steden 
bladeren geel worden door droogte, zien de 

parken in Zaanstad er nog prima uit. 

‘Dat heeft te maken met onze ligging,’ vertelt beleids-
adviseur Riolering en grondwater, Ariane Cruz. ‘We 
liggen laag, veel water stroomt hiernaartoe.’ Toch 
heeft de stad een serieus paalrot probleem, omdat het 
grondwaterpeil soms wel zo laag is dat de palen niet 
meer onder water staan en schimmels vrij spel hebben. 
De droge zomers van de afgelopen jaren, verergeren 
het probleem.   

Het gaat om bijna 25.000 woningen, die voor 1970 zijn 
gebouwd. Een kleine 16.000 daarvan zijn in particulier 
bezit. ‘Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de 
technische staat en het onderhoud van hun panden. 
De fundering hoort daar ook bij. Dit is vastgelegd in 
de Woningwet.’ En dat zorgt bij sommige mensen voor 
serieuze wanhoop, want de fundering herstellen is een 
kostbare ingreep. Eentje waar mensen vaak niet op 
hadden gerekend. 

Funderingsloket 
Cruz: ‘Hoewel het de verantwoordelijkheid 

is van huiseigenaren, laten we de mensen 
natuurlijk niet zwemmen. We informeren alle 

betrokkenen over de risico’s en mogelijkheden. 
Dat doen we vanuit het Funderingsloket, daar is alle 

kennis en kunde vanuit de gemeente gebundeld.’ En 
dat werkt goed, zo’n loket waar iedereen terecht kan. 
Dat is overzichtelijk voor iedereen en voorkomt een 
‘van het kastje naar de muur gevoel’. 

Cruz vertelt verder dat de gemeente ook ondersteunt 
met subsidie. Aan die subsidie is de voorwaarde 
verbonden dat mensen hun huis energieneutraler 
maken, zo hoopt de gemeente twee vliegen in een klap 
te slaan en de stad voor te bereiden op de toekomst. 
Kiezen huiseigenaren voor nieuwbouw, dan kunnen ze 
rekenen op een bedrag van € 7.500,-. Want soms is 
afbreken en opnieuw bouwen domweg de beste optie. 
Bewoners krijgen - onder de noemer ‘Versterken en 
verduurzamen - hulp bij het vinden en rondkrijgen van 
financiering, bouwkundig en technisch advies. Én hulp 
bij het regelen van vergunningen. 

Eigenaren die niet kiezen voor sloop, kunnen aanspraak 
maken op € 1.000, die bijvoorbeeld te gebruiken is 
voor een isolerende vloer. Ook verstrekt de gemeente 
subsidie voor het onderzoek om erachter te komen wat 

de staat van de fundering is. Want juist de onzekerheid 
wordt vaak als onprettig ervaren, al zullen sommige 
mensen ongetwijfeld het liefst hun kop in het zand 
steken. Het gaat immers om flinke bedragen. 

Weten, willen en kunnen
De insteek van het Funderingsloket is drieledig: weten; 
willen en kunnen. Het begint dus bij bewustbewording, 
bij weten wat er gedaan moet en kan worden. 
Vervolgens gaat het erom de intentie te hebben om het 
probleem aan te pakken. En dan moeten mensen ook 
nog financieel en organisatorisch in staat zijn om het 
probleem op te pakken. ‘Zaandstad is echt goed bezig 
met dit thema, maar de grootte ervan wordt door veel 
mensen nog steeds onderschat.’ De blik in ons land is 
vooral gericht op Groningen, maar de paalrotproblemen 
doen mogelijk niet onder voor de  aardbevingsschade. 

Op de site van het Kenniscentrum Bodemdaling en 
Funderingen (kbf.nl) staat te lezen dat de globale 
schattingen op dit moment zijn dat het in heel 
Nederland om ongeveer één miljoen woningen gaat die 
hiermee te maken gaan krijgen tot 2050 als er geen 
maatregelen worden getroffen.

 Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor het 
onderwerp. Zo ontwikkelde het Kennis Centrum Aanpak 
Funderingsproblematiek (KCAF) Fundermaps waarmee 
gemeenten risico’s in beeld kunnen krijgen voor een 
gerichte aanpak op wijkniveau. Het Rijk werkt aan 
een Nationaal Programma Aanpak Funderingen. De 
voorwaarden van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel 
voor eigenaren van panden wordt herzien. Er wordt ingezet 
op de ontwikkeling van preventiemaatregelen zoals actief 
grondwaterpeilbeheer. Cruz: ‘In Zaanstad doen we niet 
aan actief grondwaterpeilbeheer, oftewel we houden het 
grondwater niet met allerlei civiele kunstwerken op peil. 
Maar we leggen wel drainage aan die in open verbinding 
staat met het oppervlaktewater, zodat het grondwaterpeil 
tijdens droogte wordt aangevuld met oppervlaktewater. 
Je zou dat misschien wel natuurlijk peilbeheer kunnen 
noemen.’
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Waterkraan heeft vele voordelen  

MEER EN BETER 
WATER

Een systeem dat een oplossing biedt in 
tijden van droogte, maar óók bij juist 
een overschot aan water. Dat alleen 

zou mogelijk al voldoende reden zijn de 
zogenoemde ‘Waterkraan’ aan te leggen 
in Dordrecht, maar de voordelen zijn nog 
talrijker. De Waterkraan versterkt namelijk de 
groenblauwe structuur waar de stad stevig op 
inzet en draagt bij aan de biodiversiteit.  
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Zodra de temperaturen oplopen, lees je in de 
krant berichten over verslechtering van de 
waterkwaliteit. Op veel plekken wordt blauwalg 

gesignaleerd. Dat probleem is in Dordrecht niet 
groter dan in andere steden, maar het risico zal door 
klimaatwijziging wel toenemen. Sinds kort hebben 
gemeente en waterschap een goede manier om de 
waterkwaliteit op peil te houden: de Waterkraan.

‘Dit voorjaar is er een nieuwe duiker aangelegd in de 
Zeedijk, ter hoogte van het kruispunt met de Oude 
Veerweg,’ vertelt Paul van Esch, teamleider Water en 
riolen bij de gemeente Dordrecht. ‘We noemen dit de 
Waterkraan. Het laat namelijk letterlijk water de stad in 
om de doorstroming met relatief schoon water op gang 
te brengen. Niet alleen de stad trouwens. Het water 
wordt namelijk in de Nieuwe Dordtse Biesbosch op 
natuurlijke wijze gezuiverd en wordt dan verdeeld over 
drie stromen: een daarvan is bedoeld voor de nieuw 
aangelegde natuur, een voor de landbouw en een is 
dus voor de stad. Die nieuwe duiker heeft dat laatste 
mogelijk gemaakt.’ 

Zo’n groot project raakt veel partijen, afstemmen is dus 
belangrijk. ‘De boeren waren in eerste instantie niet 
blij met de aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch, 
omdat ze daar land voor in moesten leveren. Maar ze 
krijgen daar nu wel het gebruik van schoon water voor 
terug en daar zijn ze juist blij mee. Dit is omdat de 
pompcapaciteit bij hevige neerslag primair kan worden 
ingezet voor het agrarisch gebied. Het overtollige water 
dat in het natuurgebied valt wordt daar vastgehouden.’ 

Stadspark XXL
Het plan is het water ook door het Stadspark XXL te 
sturen, het park dat groter moet worden dan Central 
Park in New York en dat voor iedere inwoner van 
de stad binnen tien minuten bereikbaar moet zijn. 
‘Niet alleen groen, maar ook blauw is natuurlijk een 
essentieel onderdeel van zo’n park. Het zorgt voor 
nog meer verkoeling en meer biodiversiteit. We willen 
mensen in het park ook wijzen op het nut en de 
noodzaak van de maatregelen die we nemen. Mensen 
worden zich er wel steeds bewuster van, maar je kunt 
daar natuurlijk mooie dingen mee doen in een park. 
Bijvoorbeeld door informatieborden te plaatsen of met 
straattegels, kunstobjecten of een themafestival.’ 

Om het water naar plekken toe te leiden die kwetsbaar 
zijn voor blauwalg, zijn beweegbare stuwen nodig. 

En dat is iets dat samen met het waterschap moet 
gebeuren. ‘Die samenwerking is van groot belang,’ 
aldus Van Esch. ‘Zij gaan immers over de waterkwaliteit, 
maar wij hebben daar als gemeente natuurlijk ook 
baat bij. Dus het is altijd een puzzel wie dan wat gaat 
betalen. De duiker die nu is neergelegd in de Zeedijk 
is voor een groot deel betaald met een bijdrage voor 
klimaatadaptatie van het Rijk. De volgende stappen 
moeten het waterschap en de gemeente samen zetten.’ 
Van Esch heeft veel vertrouwen in de samenwerking. 
‘We hebben uiteindelijk hetzelfde belang: een goede 
leefomgeving voor iedereen. En onze samenwerking 
met de totstandkoming van de Nieuwe Dordtse Bies-
bosch, wat een enorm project was, ging uitstekend. 
Net als de eerste stappen die gemaakt zijn bij de aanleg 
van de Waterkraan.’ 

Het is een heel goede ingreep, aangezien de nieuwe 
waterstromen dus niet alleen droogte kunnen 
tegengaan, maar ook bijdragen aan verkoeling en 
biodiversiteit. Bovendien wordt door nieuwe stuwen 
en verbindingen een betere berging van water tussen 
drie maalgebieden mogelijk. Hierdoor wordt het 
watersysteem in het Stadspark XXL, maar vooral het 
stedelijk gebied, minder kwetsbaar bij hevige neerslag.  

De samenwerking met 
het waterschap is van 
groot belang.  
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LIFE-IP Klimaatadaptatie richt zich op het versnellen 
van de aanpassing aan klimaatverandering in 
Nederland, zoals beschreven in de Nationale 

klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Nederland krijgt 
hiervoor 9,5 miljoen euro Europese subsidie, de 22 
Nederlandse partners dragen samen 7,5 miljoen euro 
bij. Het programma duurt zes jaar, van 2022 tot en 
met 2027. LIFE-IP Klimaatadaptatie levert veel kennis 
en inzichten op. De geleerde lessen worden zo breed 
mogelijk verspreid in Nederland en de rest van de 
Europese Unie. Zo draagt het programma bij aan een 
klimaatbestendiger Europa.

Waarom dit programma?
Nederland heeft het programma opgezet om 
belemmeringen bij het implementeren van klimaat-
adaptatie weg te nemen. Er zijn vier doelen:

1. Het ontwikkelen van toegankelijke en begrijpelijke 
kennisproducten en tools over de effecten 
van klimaatverandering en over de effecten en 
effectiviteit van adaptatiemaatregelen.

2. Het stimuleren van bewustwording en urgentie-
besef, zodat mensen en organisaties in actie 
komen.

3. Het stimuleren van een integrale aanpak met 
andere opgaven – zoals de woningbouwopgave, 
de energietransitie en gezondheidsbevordering 
– en het ontwikkelen van structuren voor 
besluitvorming die deze aanpak ondersteunen.

4. Het ontwikkelen van businessmodellen en vormen 
van financiering voor adaptatiemaatregelen 
binnen en tussen sectoren en disciplines, voor 
gezamenlijke businesscases met publieke en 
particuliere financieringsbronnen.

De opbouw en partners 
De doelen zijn verbeeld in vier samenhangende tand-
wielen. Bij ieder tandwiel hoort een aantal tandwiel-
projecten, verspreid over het hele land. De uitvoering 
daarvan ligt bij de betrokken partners: ministeries, 
waterschappen, provincies, gemeenten, gemeentelijke 
gezondheidsdiensten en LTO-Noord. Het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het RIVM 
coördineren het programma. IenW is het coördinerend 
ministerie voor klimaatadaptatie en het RIVM verbindt 
klimaatadaptatie met gezondheid.

Versnellingsacties
Ook zijn er versnellingsacties, die zich richten op 
het leren van lessen uit de tandwielprojecten, het 
verspreiden van de opgedane kennis en ervaring, 
en het actief stimuleren van de toepassing ervan in 
nieuwe projecten. Samen Klimaatbestendig helpt 
om de tandwielprojecten te verbinden met landelijke 
netwerken. Hun team van community managers 
staat in verbinding met experts bij overheden en 
sectoren. Het betrekken van gemeenten krijgt speciale 
aandacht; zij zijn namelijk de meest uitvoerende en 
sturende overheden. Via het KANS netwerk zet het 
LIFE IP Klimaatadaptatie zich extra in om gemeenten 
te betrekken. Dit gebeurt onder meer via de KANS-
bijeenkomsten, waar de tandwielprojecten als 
voorbeeld besproken worden. 

Alle informatie over LIFE-IP Klimaatadaptatie is te 
vinden op www.klimaatadaptatienederland.nl.

COFINANCIERING DOOR DE EUROPESE UNIE

 LIFE-IP KLIMAATADAPTATIE
OOK IN GOUDA DAALT DE BODEM

In het kader van LIFE IP Klimaatadaptatie voert Gouda 
de volgende activiteiten uit:

1. Voeren van het programmamanagement van de 
Coalitie Stevige Steden 
De Goudse Coalitie Stevige Stad heeft zich 
omgevormd naar een Coalitie Stevige Steden 
die zich onder de vlag van het platform Slappe 
Bodem richt op het versterken van complexe 
en innovatieve projecten op het gebied van 
stedelijke bodemdaling in Nederland.

2. Opzetten loket voor pandeigenaren en inhuren 
casemanagers  
Bij dit kennisloket kunnen pandeigenaren 
terecht met vraagstukken in het kader van 
funderingsherstel, isolatie, aanpassen eigen 
riolering, cultuurhistorische onderwerpen en 
energietransitie.

3. Uitvoeren onderzoek naar de aard, omvang en 
effecten van huidige en toekomstige hoogte-
verschillen 
Om te komen tot een aanpak voor de overlast 
door toenemende hoogteverschillen moet eerst 
beter zicht komen op de mate waarin deze 
problemen zich (gaan) voordoen.

4. Monitoringsplan 
Bij de monitoring wordt gekeken naar 
bodemdaling; bebouwing; onder- en 
bovengrondse infrastructuur; grondwater; het 
watersysteem en vermindering wateroverlast. 

5. Kennisoverdracht in het Nationaal Kenniscentrum 
Bodemdaling

KANS
DEELT
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iets te kunnen doen op 
privaat terrein.”

- liesbet timan, deventer

KLIMAATADAPTATIE
OP PRIVÉTERREIN
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ONDERSTEUNEN, 
STIMULEREN EN REGULEREN
Deventer kiest voor originele aanpak om bewoners 
mee te krijgen 

De gemeente Deventer zet bij haar waterbeleid      
vooral in op ondersteunen en stimuleren. 
‘Reguleren door middel van de hemelwater-

verordening doen we enkel bij nieuwbouw en 
grootschalige transformatietrajecten, zoals een kan-
torencomplex dat wordt omgebouwd tot woningen.’ 
Aan het woord is Liesbet Timan, coördinator 
klimaatadaptatie bij de gemeente Deventer. 
 
‘Wel geloof ik dat alledrie – ondersteunen, 
stimuleren en reguleren – noodzakelijk zijn om de 
transformatie voor elkaar te krijgen die noodzakelijk 
is. Zestig procent van Deventer is in private 
handen, dus we hebben echt iedereen nodig.’ Dat 

begint volgens Timan met ondersteunen. ‘Goede 
informatie is essentieel. We hebben daarvoor de 
website Deventerstroomt.nl en werken samen met 
De Ulebelt. een centrum voor natuur- & milieu-
educatie, en regenwaterambassadeurs. Enthousiaste 
vrijwilligers zijn onmisbaar. Ik raad sowieso aan de 
energie te benutten die er is bij actieve bewoners. En 
ondersteun hen. Je ziet dat dat hele mooie resultaten 
oplevert. 

De regenwaterambassadeurs zijn van die actieve 
vrijwilligers die helpen met vragen van individuele 
bewoners.’ De Ulebelt helpt groepen inwoners met 
het afkoppelen van het hemelwater. Zij brengen 

daarbij ook de subsidieregeling voor afkoppelen van 
bestaande woningen onder de aandacht.  Ook geeft 
de Ulebelt informatie over groene daken. ‘Dat is in 
Deventer een populaire maatregel. Mede dankzij een 
subsidieregeling van het waterschap. Die subsidie-
regeling is veel breder dan alleen voor groene 
daken, maar mensen kiezen 
vaak voor het aanleggen 
van een groen dak. Een 
van de voorwaarden voor 
de subsidie is dat hij door 
meerdere mensen wordt 
aangevraagd.’ Een slimme 
zet, want goed voorbeeld 
doet volgen. Dus als drie 
mensen in de straat een 
groen dak hebben, volgen 
er ongetwijfeld meer. Tin-
man is ook blij met het 
enthousiasme over groene 
daken. ‘Zeker omdat de opgave natuurlijk groter 
is dan enkel wateroverlast tegengaan. Die daken 
helpen ook tegen hittestress en zijn goed voor de 
biodiversiteit. Maar het riool ontlasten bij heel 
hevige regenbuiten doen ze niet echt.’ Daarom heeft 
de gemeente een afkoppelsubsidie, waarin wel 
voorwaarden zijn opgenomen over de hoeveelheid 
waterberging die gerealiseerd wordt.

De aandacht van 
de voetbalclub voor 
wateroverlast zorgde 

voor een stijging 
van verkoop van 

regentonnen 

Nieuwe doelgroep  
‘De mensen die toch al met het 
onderwerp bezig zijn, hebben we wel 
bereikt de afgelopen jaren. Daarom 
zijn we samen met het waterschap 
Drents Overijsselse Delta na gaan 
denken over manieren om een nieuwe 
doelgroep te bereiken.’ En zo ontstond 
het idee om in samenwerking met 
de lokale voetbalclub en Intratuin 
regentonnen te maken, die bij 
Intratuin werden verkocht. ‘Dat 

resulteerde niet alleen in de verkoop van deze 
speciaal gemaakte tonnen, maar de aandacht van de 
club voor het onderwerp zorgde überhaupt voor een 
stijging van het aantal regentonnen in dat seizoen.’ 
Een mooi resultaat.  
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‘Weet waar de kansen liggen’  

GROENBLAUW ENSCHEDE 

Communicatieadviseur Lies Rubingh van de 
gemeente Enschede maakt graag gebruik van de 
gedragsverandertechnieken uit de psychologie. 

‘We benoemen vooral de voordelen, we hebben het 
minder over de eventuele risico’s. Natuurlijk geven we 
af en toe ook de nodige context, maar we benadrukken 
vooral wat mensen er zelf aan hebben. Groene tuinen, 
gevels en daken zorgen voor een koele omgeving 
tijdens de vele hete dagen die we tegenwoordig 
kunnen verwachten. Maar al dat groen levert je ook 
een mooi huis op, een fijne plek om te zijn. Onderzoek 
heeft bovendien uitgewezen dat groen ook goed is 
voor de gezondheid. En een droge kelder is natuurlijk 
ook altijd fijn.’ 

Al dat groen is natuurlijk ook goed voor de biodiversiteit. 
‘Maar dat vindt niet iedereen per definitie positief. Bij 
veel mensen moet je niet aankomen met meer insecten.  
Die mogen dan goed zijn voor het gehele natuurlijke 

systeem, maar toch 
liever niet te veel in en 
om huis. Dat is wel een 

spanningsveld. Maar 
vlinders en vogels vinden 

de meeste mensen juist wel 
weer leuk.  

Het verlangen
‘We spelen daarmee ook in op het verlangen 

van mensen. Natuurlijk moet het verhaal wel 
kloppen, maar dat doet het: een groene gevel 

levert immers meer vlinders en vogels op. Eventuele 
andere gasten nemen mensen dan meestal voor lief, 

want het is toch heerlijk om te kunnen kijken naar die 
vliegende dieren met hun kleurenpracht.’ 

Rubingh maakt bij haar communicatieplannen gebruik 
van het segmentatiemodel dat te vinden is op de site 
onswaterleefstijlvinder.nl. Daar verdelen ze inwoners 
van een stad onder in zes types: de ver van mijn bed 
show, die zich niet bezighoudt met klimaatverandering 
en waterbeheer; de actief betrokkene, die zich geroepen 
voelt een steentje bij te dragen; de onwetende 
scepticus, die meent dat we niets kunnen doen tegen 
de veranderingen in het klimaat; de welwillende 
afwachtende, die wel in actie wil komen, maar niet 
weet hoe; de calculerende scepticus die sceptisch is 
over de klimaatverandering zelf, door tegenstrijdige 
berichten en de geëngageerde hedonist, die minder 
doet dat hij eigenlijk zou willen. Rubingh: ‘Wij richten 
ons met onze commuicatie vooral op de geëngageerde 
hedonisten, de actief betrokkenen en de welwillende 
afwachtenden. Die hoef je niet meer bewust te maken  
of te overtuigen van de klimaatverandering. Dat weten 
ze. Maar je kunt ze helpen met het zetten van stappen, 
ze kunnen soms wel een duwte in de rug gebruiken. 
En dat doen we niet enkel met communicatie, maar 
ook met subsidies of gratis advies van klimaat- en 
tuincoaches. Als je deze groep meekrijgt, zou je in 
potentie al de helft van je stad klimaatadaptief in 
kunnen richten. Daarmee zorg je ook voor een nieuwe 
norm. En het mooie daaraan is dat andere groepen dan 
makkelijker mee gaan bewegen. Zo werkt dat, leer de 

gedragspsychologie ons. We hopen dus dat op deze 
manier de laatste drie groepen ook mee gaan bewegen.’

Dat wil niet zeggen dat Rubingh geen aandacht heeft 
voor die groepen, maar de benadering is daar anders. 
Dat gaat minder over massacommunicatie, maar meer 
over een persoonlijke aanpak. ‘Als we aan het werk 
gaan in de openbare ruimte, gaan we met de betrokken 
inwoners in gesprek, waarbij we hen dan ook informeren 
over klimaatadaptatie. De rioolwerkzaamheden zijn een 
goed voorbeeld. Als een straat opengaat, is ons doel die 
daarna klimaatadaptiever in te richten. Daar betrekken 
we bewoners bij. En dan geven we informatie wat zij 
zelf kunnen doen om bijvoorbeeld wateroverlast tegen 
te gaan.’ 

De gemeente vertelt tijdens die gesprekken wat zij 
allemaal doet om wateroverlast en hittestress tegen 
te gaan. Denk aan meer bomen en groenvakken en 
waterberging. ‘Vervolgens leggen we uit wat mensen 
zelf kunnen doen, hoe zij ook kunnen bijdragen. We 
wijzen ze op Groenblauw Enschede, waar een toolbox 
met maatregelen te vinden is.’ 

Afkoppelen als dienstverlening
Maar de gemeente gaat nog verder, want zij faciliteren 
ook het afkoppelen en bieden soms zelfs aan om een 
geveltuin aan te leggen. ‘Je kunt dat zien als deel van 
het openbaar terrein: onze tegels, hun gevel. En juist 
als we zelf zichtbaar zoveel doen, zijn mensen vaak wel 
bereid zelf ook nog wat stappen te zetten. Bijvoorbeeld 
door tegels uit de achtertuin te halen.’  

Dat werkt goed, merkt Rubingh. ‘Dat afkoppelen hebben 
we nu bij drie projecten aangeboden aan de bewoners 
en dan zie je dat zo’n tachtig tot honderd procent van 
de mensen toestemming geeft.’ Maar Rubingh geeft ook 

“We 
richten 

ons op de 
mensen die 
je niet hoeft te 
overtuigen”

- Lies Rubingh
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LIFE-IP KLIMAATADAPTATIE 
NAAR EEN KLIMAATADAPTIEF 
ARNHEM

Al enkele jaren geleden koos Arnhem ervoor, samen 
met bewoners, bedrijven en instellingen, de stad 
klimaatadaptief te maken door vooral te kiezen voor 
ruimtelijke, groene en blauwe maatregelen. Dat 
doet de gemeente samen met het platform Arnhem 
Klimaatbestendig, opgericht door een aantal partijen 
uit de stad. Als tandwielproject binnen LIFE-IP 
Klimaatadaptatie wordt dit doorgezet. 

Arnhem Klimaatbestendig gaat meer acties onder-
nemen in de wijken, zodat bewoners, maar ook 
bedrijven en instellingen, nog bewust(er) zijn van 
klimaatadaptatie en maatregelen nemen. Dat gebeurt 
laagdrempelig door in de wijken klimaatcafés en 
klimaatcarrousels te organiseren. Tijdens zo’n carrousel 

kunnen inwoners van de stad bij verschillende buren 
kijken welke maatregelen zij al hebben genomen. 

De gemeente gaat zelf aan de slag met het ‘Koele 
Netwerk’: het aanleggen van een netwerk van be-
schaduwde routes en koele plekken in de stad. Door 
voor opvallende maatregelen te kiezen, wil je gemeente 
laten  zien dat klimaatadaptieve maatregelen ook 
kunnen bijdragen aan een attractieve stad. 

eerlijk toe dat de stap naar vervolgens zelf wat doen 
daarmee niet per definitie wordt gezet. ‘Er blijft een 
drempel om zelf in actie te komen. Maar we zien ook 
heel mooie voorbeelden, bijvoorbeeld van een man die 
besloot dan het echt helemaal goed aan te pakken. Hij 
besloot geen drinkwater meer te willen gebruiken in 
zijn tuin. Hij schafte met subsidie een grote regenton 
aan en ziet het als uitdaging enkel regenwater te 
gebruiken voor zijn planten. Dat is natuurlijk prachtig.’ 

Wadi’s 
De gemeente Enschede gaat behoorlijk ver in het 
helpen van mensen. Zo boden ze in een straat die 
al heel groen was, waar nauwelijks een tegel te zien 
was in de voortuinen, aan een wadi aan te leggen in 
de tuinen. ‘Ons doel is zoveel mogelijk regenwater in 
de stad te houden en wadi’s helpen daarbij. We maken 
dan dus van een deel van het gazon een wateropvang. 
Natuurlijk wil niet iedereen dat, maar als je de aanleg 
op je neemt, krijg je altijd wel een groep mensen mee.’ 

Het sociale aspect
Bij de ver-van-mijn-bed-showgroep legt de gemeente 
de nadruk om dingen samen doen. ‘Zij zijn weliswaar 
niet erg met het klimaat bezig, maar ze zijn wel 
erg sociaal. Dus organiseren we een gezamenlijke 
voorlichting en maken we er een groepsactiviteit 
van. Laten we sámen de geveltuinen inplanten. Het is 
nog op kleine schaal, maar je moet ergens beginnen. 
We doen een schat aan informatie op. Hoe reageren 
mensen, wat doen ze met de informatie, wanneer gaan 
we wel meebewegen en wanneer niet? We kunnen al 
die ervaringen weer gebruiken om op te schalen. Zo 
blijven we stappen zetten in de goede richting.’

foto: ruud van der linden
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BUNDELEN, BECIJFEREN 
EN VERKOPEN
Zo zet Rotterdam ‘groen’ op de kaart

Versnippering is een groot probleem als het gaat om groenbeleid. 
Er zijn landelijk geen eenduidige definities en normen. Zo blijken 
de kosten voor een boom in iedere gemeente anders. Dat maakt 

rekenen lastig. Toch is dat wat de gemeente Rotterdam heeft gedaan.  

Maar strategisch adviseur Stadsbeheer, Wiebe Oosterhoff, geeft aan dat 
ze begonnen zijn met het samenbrengen van alle groenprogramma’s. ‘Dat 
is ook een bekend verschijnsel, dat veel afdelingen zich met het groen in 
de stad bezighouden. Wij hebben vijf groenprogramma’s samengevoegd 
tot één programma. Het maakt het verhaal ook helderder, we streven naar 
een groenere stad, wat goed is voor de gezondheid, voor klimaatadapatie 
én biodiversiteit.’ 

- foto’s arnoud verhey

Becijferen
De volgende stap is het helder in beeld brengen van de kosten. En dat doen ze heel goed in 
Rotterdam. ‘We hebben een helder systeem van verantwoordingsdocumenten. Zo maken we 
iedere vier jaar een nota kapitaalgoederen voor alle assets waaronder het groen. En dan berekenen 
voor de komende vier jaar wat er nodig is voor exploitatie. Heel systematisch.’ En dat werkt goed. 
Oosterhoff hoopt dan ook dat het het exploitatiebedrag voor groen omhoog gaat. ‘We zagen 
namelijk in de meest recente nota kapitaalgoederen dat er meer geld nodig is, omdat er veel 
groen is bijgekomen. Ook in oude wijken, wat vaak veel onderhoud vraagt.  Daarnaast hebben we 
een nota vervangingsinvesteringen, waarmee we vijftig jaar vooruit kijken. Daarin kun je de grote 
ontwikkelingen meenemen. Dat vertaal je vervolgens terug naar tien jaar, hoeveel geld er in die 
periode nodig is voor vervanginginvesteringen. Dit heeft fors meer extra investeringsmiddelen 
opgeleverd voor groen. We zijn daarin heel transparant in wat er op ons afkomt en wat we daarvoor 
nodig hebben. Dat wordt gewaardeerd, omdat er op die manier veel minder onaangename 
verrassingen op de raad afkomen.’ 

Verkopen
De derde succesfactor van Rotterdam is dat ze het verhaal goed weten te verkopen. ‘We weten 
allemaal dat veel terrein in private handen is, dus je hebt de inwoners van je stad hard nodig. En 
dan heeft het niet veel zin om aan te komen met verhalen over klimaatadaptatie. We hebben een 
marketingbureau ingehuurd. Met hen hebben we gezocht naar een verhaal dat aansluiten bij de 
belevingswereld van de Rotterdammer. Zo hebben we een vergelijking gemaakt tussen dieren 
en kinderen. We gunnen dieren vaak het beste. Veel van onze kinderen lijken we veroordeeld 
te hebben tot hun huis en hun directe - vaak versteende - leefomgeving. We willen de straat 
teruggeven aan de kinderen, niet aan de auto. Dat willen we aanpakken met de groenagenda! Wat 
ook goed is voor de biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie.’ 

                                 -foto : eric fecken
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LIFE-IP KLIMAATADAPTATIE 
DE SPUIBOULEVARD WORDT EEN 
VISITEKAARTJE VOOR DORDRECHT

In januari 2018 ging de gemeente Dordrecht om 
tafel zitten met een groep inwoners, ondernemers, 
studenten, en architecten. Zij dachten onder meer 
na over de plannen voor de Spuiboulevard. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot een plan voor het herontwikkelen 
van een levendige en groene stadswijk. Oude kantoren 
maken plaats voor ruim 500 woningen. Op de nieuwe 
boulevard komt veel groen, dat belangrijk is voor 
het klimaat en de natuur. Een groene toegang tot de 
binnenstad. Goed bereikbaar en met volop ruimte voor 
de fietser en wandelaar, terwijl er minder plaats is voor 
de auto. Aan de Spuiboulevard komt ook het nieuwe 
Huis van Stad en Regio. 

Het project, dat mede wordt gefinancierd door LIFE-
IP, laat zien dat bouwen op lastige locaties in hoge 
dichtheden mogelijk is. Hierbij wordt ingezet op 
een gezonde en leefbare omgeving. Om hittestress 
te voorkomen creëert de gemeente groene en 
schaduwrijke binnenhoven. En er is daarnaast veel 
aandacht voor het afkoppelen van hemelwater en het 
realiseren van waterberging. Dat is noodzakelijk in dit 
gebied dat een moeilijke bodemsamenstelling heeft. 

KANS
DEELT

GROENE AMBITIES IN UTRECHT 

Een aantal leden van netwerk KANS maakten 
dit jaar een tocht door Urecht op de fiets. Deze 
stad heeft ambitieuze doelen. Die ambitie 

hebben ze met reden, want Utrecht heeft de nodige 
kwetsbaarheden. 

Een stad met groene daken, groene gevels en groene 
straten die hitte en regen opvangt, regenwater 
vasthoudt en gebruikt voor bomen en planten. Dat 
zijn enkele doelen uit de Visie Klimaatadaptatie van 
gemeente Utrecht, zoals te zien is in de infographic op 
de vorige pagina. ‘Deze doelen hebben we heel concreet 
uitgewerkt,’ vertelt Marit Linckens. ‘De temperatuur 
in de stad mag bijvoorbeeld niet meer dan 5 graden 
warmer aanvoelen dan buiten de stad. De wens om 
concreet te zijn in onze ambities kwam onder andere 
vanuit de stedenbouwers en projectontwikkelaars.’

Linckens was als trekker verantwoordelijk voor 
het opstellen van de visie. ‘Dat was een twee-
jarig traject, waarbij we zijn begonnen met de 
Klimaatadaptatiestrategie Delft als voorbeeld. 
Gaandeweg hebben we dit voorbeeld losgelaten. In 
deze visies hebben we vooral gelet op de doelen die 
er gesteld worden.’ Linckens verwacht dat het bereiken 
van de doelen uit de Visie Klimaatadaptatie een half 
tot één miljard euro kost tot 2050. ‘We vragen in 
Utrecht geen apart budget voor klimaatadaptatie. Mijn 
inzet is juist dat het meenemen van klimaatadaptatie in 
Utrecht het nieuwe normaal wordt. De Visie Water en 

Riolering is daarvoor belangrijk. Hier komt het 
geld vandaan om Utrecht klaar te maken tegen 

de gevolgen van droogte en wateroverlast. 
Daarnaast liften we voor de financiering mee 

met de stedelijke vergroeningsopgave. We zijn nu 
nog bezig om het benodigde geld te regelen voor de 

vergroening. In het nieuwe coalitieakkoord is al geld 
voor extra groen tot 2026.’

Meer groen, een speelfontein en afwatering
De KANS-fietstocht voerde langs een aantal voor-
beeldprojecten, waaronder het Herderplein. Dat is 
opnieuw ingericht omdat het asfalt op veel plekken 
was gescheurd. Het asfaltkunstwerk is vernieuwd, 
de trappen zijn hersteld en is er meer groen rondom 
het plein gerealiseerd. Er is een speelfontein met 
sproeiers geplaats en het plein heeft nu ook een 
afwateringssysteem. 

Een voorbeeldtuin
Ook bezochten de KANS-leden de Costaricadreef, 
waar een  voorbeeldtuin te bezichtigen is. Hier is te 
zien welke maatregelen Utrechters kunnen nemen 
om het riool minder te belasten en om hittestress 
tegen te gaan. In de watervriendelijke tuin zitten 
hoogteverschillen, er is een regenpijp te zien die is 
losgekoppeld van het riool, er staat een regenton, er is 
een vijver, een groen dak en er liggen tegels waar veel 
ruimte tussen is gelaten. Bovendien zijn er natuurlijk 
waterbuffers aangelegd die juist weer goed zijn in 
tijden van droogte.
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wij als mens hebben 
veranderd in het 
natuurlijke systeem en 
hoe dat heeft uitgepakt. 
We kunnen en gaan niet 
alles terugdraaien, maar 
het levert interessante 
inzichten op.”

- marike wesseling, nijmegen
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anders denken is stap één 

 DE NATUURLIJKE
        SAMENHANG

De Romeinen wisten het al: het is ver-
standig na te denken over de plek 
waar je gaat bouwen. Je houdt daarbij 

rekening met de bodem, het water en het 
landschap. Maar vanaf ongeveer 1900 werd 
de techniek leidend en was de ‘natuurlijke’ 
relatie niet meer vanzelfsprekend. We meen-
den overal te kunnen bouwen en dat bleek 
ook het geval. Wat we ons niet realiseerden 
was dat dit ons kwetsbaarder maakte voor 
waterlast, hitte en droogte. We worden nu 
met onze neus op de feiten gedrukt. Tijd om 
goed te kijken naar die natuurlijke samenhang. 
En dat kan met behulp van ‘stadsgenese.’

foto: joop van houdt
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Genese betekent ‘wording’ of ‘ontstaan’, zo leggen 
Vincent Grond en Gilbert Maas uit. Ze hebben 
samen met auteurs van RCE en STOWA het 

boek ‘De stadsgenese’, geschreven. Daarin laten ze 
zien hoe het natuurlijke systeem, denk aan bodem, 
water, en landschap bepalend is geweest voor het 
ontstaan van steden. Nijmegen is een van die steden. 
Marike Wesseling, adviseur Bodem en ondergrond, 
ging hiermee aan de slag.  

Wesseling: ‘We proberen bodem, ondergrond en kli-
maat beter in beeld te krijgen voor ons beleid. We be-
gonnen met het maken van een atlas over het natuurlijk 
systeem op basis van alle aanwezige kaarten binnen 
de gemeente. Vincent Grond, van adviesbureau Gron-
dRR, hielp ons daarbij. Hij stelde voor om op basis 
van die kaarten een stadsgenese te maken. Daarvoor 
ga je kijken naar hoe het vroeger was, welke mensen 
zich hier vestigden en waar ze dat deden. Erfgoed en 
cultuurhistorie bieden een inspirerende mogelijkheid 
om de verbinding tussen heden, verleden en toekomst 
opnieuw te leggen. Zo is in ‘De stadsgenese’ te lezen 
dat de Romeinen een aquaduct aanlegden, om hun 

legerplaats van water te voorzien. Zo’n oplossing kan 
inspiratie bieden bij de opgaven in de huidige tijd. Het 
verleden kan een bron van inspiratie zijn voor klimaat-
adaptatie.’

De ondergrond op stadsniveau is echter nog heel 
globaal. ‘Zeker als je kijkt naar de wijk die wij gekozen 
hebben voor onze pilot, Hengstdal,’ aldus Wesseling. 
‘Er zit daar veel reliëf, dus dan moet je exacter weten 
waar wat zit en hoe je daar het beste mee om kunt 
gaan. De wijk is op een stuwwal gebouwd, maar het 
systeem werkt niet meer zoals het ooit heeft gedaan. 
Het water valt er wel op, maar zakt er niet goed door-
heen. We hebben extreem ingegrepen, waardoor het 
systeem niet meer werkt zoals het zou moeten en kun-
nen werken.’

Waar wil je met een wijk naartoe? 
De pilot voor deze wijkgenese werd uitgevoerd 
in opdracht van de provincie en betaald vanuit de 
Erfgoeddeal. De vraag daarbij was wat er mogelijk is met 
zo’n wijkgenese. Wesseling: ‘We zijn geneigd opgaven 
een voor een op te pakken, terwijl je dat eigenlijk 
integraal zou moeten doen. Iedereen voert zijn eigen 
project uit. Zo’n project wordt op projectniveau wel 
integraal benaderd, maar er wordt niet naar samenhang 
met andere projecten en naar de toekomst gekeken. 
Het wijkregieplan zou daarvoor een interessante tool 
kunnen zijn. Door helder te hebben waar je met een 
wijk naar toe wil op het gebied van klimaatadaptatie en 
de energietransitie, kun je vervolgens bij ieder project 
bekijken: kan ik met mijn project bijdragen aan die 
overkoepelende doelstelling?’ En om naar de toekomst 
te kijken moet je begrijpen waar je vandaan komt. De 
wijkgenese is daarom belangrijk voor de kennisbasis 
onder het wijkregieplan. De gegevens bieden inzicht 
in en mogelijkheden om veranderingen op de daarvoor 
meest geschikte plekken te realiseren.

Denkrichtingen en inspiratie
‘De pilot is op dit moment nog bezig. We zijn vooral aan 
het uitproberen hoe het optimaal werkt. Bijvoorbeeld 
over hoe strikt de regie moet zijn, of dat het vooral als 
denkrichting en inspiratie moet dienen.’

‘Er is al iets moois uitgekomen, want het gesprek 
erover leidt ertoe dat er meer bewustwording komt 
bij collega’s. Het begint met anders naar de omgeving 
kijken, anders denken over de aanpak. Dat is stap één. 
We gaan dit niet in een jaar voor elkaar boksen, we 
zijn allemaal opgevoed met de huidige procedures en 
processen. Ik weet niet of het snel genoeg gaat, maar 
ik geloof wel dat we op een omslagpunt zitten.’ Of je 
een omgevingsvisie strategisch in zou moeten steken, 
dus gekeken vanuit bodem en water, of tactisch, dus 
vanuit de grote opgaven, weet Wesseling niet. ‘Er 

zijn gemeenten die de omgevingsvisie helemaal aan 
de bodem ophangen, het kan dus. Maar ik vind dat 
ingewikkeld. Wel geloof ik dat het regieplan, waar we 
de wijkgenese voor hebben gebruikt, als kapstok kan 
werken. Dat je beter in beeld kunt brengen wat de 
gevolgen van een bepaalde ingreep voor een wijk zijn.’ 

Schaalniveau
Wesseling raadt iedere gemeente aan een stadsgenese 
te laten maken. ‘Krijg in beeld wat wij als mens hebben 
veranderd in het natuurlijke systeem en hoe dat heeft 
uitgepakt. We kunnen en gaan niet alles terugdraaien, 
maar het levert interessante inzichten op. Of je 
vervolgens ook een genese op wijkniveau nodig hebt, 
hangt van de omstandigheden af. Als een aantal wijken 
bijna hetzelfde is, kun je beter een genese op stads-
deelniveau doen bijvoorbeeld. Een wijkgenese levert 
niet per definitie genoeg op, dus kijk goed naar het 
schaalniveau.’

‘Je kunt met simpele dingen veel bereiken. Als ergens 
wateroverlast ontstaat, kun je die overlast op die plek 
aanpakken. Maar als je een helder regieplan hebt, kun 
je ingrepen doen die ervoor zorgen dat het natuurlijk 
systeem weer zijn werk kan doen. En dat systeem stopt 
natuurlijk niet bij de wijkgrenzen. Door het grotere 
plaatje te bekijken, kunnen de maatregelen mogelijk 
ook grotere effecten hebben.’  

De wijkgenese leidt 
ertoe dat er meer 
bewustwording komt 
bij collega’s. 
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‘Werken vanuit de basis’  

HARDERWIJK  

‘Harderwijk is een voorbeeldgemeente! Ik ben 
trots op Harderwijk.’ Aan het woord is Vincent 

Grond, mede-auteur van het boek ‘De Stadsgenese’ 
(zie ook pagina 34). ‘Het is de eerste gemeente die 
volgens de systeemaanpak “AlliantieBenadering” de 
omgevingsvisie opstelt.’ 

Grond: ‘Je kunt drie planningsniveaus onderscheiden: 
operationeel, tactisch en strategisch. Operationeel 
is aanraakbaar en korte termijn en als je het tactisch 
bekijkt stel je maatschappelijke belangen en opgaven 
centraal. Maar op strategisch planniveau bekijk je het 
systeem als geheel. Daarin geeft je ruimte aan het 
feit dat bodem, ondergrond, water, kwel en natuur 
niet zonder elkaar kunnen en zich in samenhang 
ontwikkelen. Doe je dat niet, dan kun je domme dingen 
doen. En dat gebeurt dus ook.’ 

Een systeemcrisis
Grond geeft aan dat als je het systeem begrijpt, je ziet 
dat het in grote lijnen niet goed gaat met de aarde, 
met de biodiversiteit. ‘Het is een systeemcrisis, ik lig 
wakker van de hoge temperaturen in oktober, van 
de achteruitgang van insecten met 75 procent. Veel 
gemeentelijke plannen zijn vooral gericht op de eigen 

opgave, wat er in de eigen stad te zien is. 
Het is belangrijk naar het grotere geheel te 

kijken en je als gemeente af te vragen hoe je bij 
kan dragen aan dat grotere geheel.’ 

Grond is van mening dat er twee hoofdsystemen zijn: 
het natuurlijke systeem en het systeem van mens en 
maatschappij. Je moet deze begrijpen en als leidraad 
nemen voor de toekomst van je eigen stad. ‘Veel van 
de klimaateffecten hangen samen met het natuurlijke 
systeem. Als je problemen als wateroverlast, hitte en 
biodiversiteit op een technische manier probeert op te 
lossen, kun je de potentie van de stad nooit echt goed 
benutten. Als er bijvoorbeeld wateroverlast ontstaat in 
een gebied waar oorspronkelijk beekdalen liepen, kan 
je proberen die effecten op een technische manier te 
verminderen. Maar als je het natuurlijke systeem volgt, 
begrijp je dat dat water daar thuishoort, en dan kun je 
daarin meebewegen.’  

Projectleider 
‘De systeemaanpak vraagt een andere manier van 
samenwerken en kennisdelen, bij grotere gemeenten 
wordt dat vaak bemoeilijkt door ruis en verkokering 
tussen afdelingen. In Harderwijk, een kleinere gemeente, 
zit een bevlogen en goede projectleider, Henk Maas. De 
kennisbasis is belangrijk. Je inventariseert de natuur, 
de bebouwing en de infrastructuur. Dat is vastgelegd 
in de Harderwijkse stadsatlas. Maas probeert die basis 

in de organisatie in te bedden. Samenwerking is daarbij 
essentieel.’  

Ze maken gebruik van de AlliantieBenadering. 
In Harderwijk zijn veel wijken met een eigen 
groenstructuur. Maar er was geen structuur voor het 
geheel. Grond: ‘De vraag is niet doen we het wel of 
niet, de basisstructuur van het natuurlijke systeem 
is het uitgangspunt. Het domein van bebouwing en 
infrastructuur is het speelveld. Daarbij werd niet alleen 
het stempel “natuur” ingezet in de verantwoording, 
maar ook “bewegen en ontmoeten” en “gezondheid”,  
wat uitmondde in meer fietspaden door die hele groene 
structuur heen, en in de bouw van ouderenwoningen 
aan dat groene lint. Op die manier creëer je draagvlak.’

Kansen verzilveren 
Het is overigens geen eenvoudige opgave in Harderwijk. 
Er is een stevige vraag naar nieuwe huizen, dat gaat 
ten koste van groen. Ook zijn er nieuwbouwwijken 
gebouwd in natte gebieden. ‘Dat heb je natuurlijk niet 
een, twee, drie opgelost. Het gaat erom kansen te 
verzilveren als die zich voordoen. Gaat er ergens een 
school weg, is er sprake van herstructurering? Zorg dan 
voor een nieuwe richting voor het geheel dat aansluit 
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Lv1

Sw3

Dz3

Dz2

Dz1

Dr1

Sw4

Bd1

Dz5

Sw1

Ov1

Sw2

Bd3

Dz3

Stuwwal
Sw1, stuwwal
Sw2, sandr/spoelzandvlakte 
Sw3, daluitspoelingswaaier, fijn en grof zand, leem
Sw4,  droogdal, fijn en grof zand, leem

kwelstroom (diep en ondiep)

infiltratie

indicatieve grondwaterstand

Zeeklei
Zk7, slik of plaat, gelaagd klei of zand

Dekzand
Dz1, dekzandrug 
Dz2, dekzandvlakte 
Dz3, stuifzandduin
idem

Dz5, beekdal, zand / leem

Droogmakerij
Dr1, meerbodem: zand en klei

Binnenduinrand
Bd1, strandwal, fijn en grof zand
Bd3, kustduinen, fijn en leemarn zand, 

Ophoging en vergraving
Ov1, ophoogzand, fijn zand 

Rivierterras
Rt6, zandige rivierafzetting

Keileem
Kl1, keileemrug in ondergrond

Laagveen
Lv1, laagveenvlakte, lokaal zand en klei

DE STADSGENESE VAN HARDERWIJK, onderlegger voor de Omgevingsvisie 

op de basisstructuur. Het is belangrijk dat de gemeente 
daarop stuurt. En dat moet ondersteund worden op het 
hoogste niveau. Wil je het goed doen, dan moet je de 
organisatie van de gemeente erop aanpassen, anders blijft 
het een voortdurende strijd.’ 

Grond is, als gezegd, trots op de gemeente Harderwijk. ‘Fase 
1 is geslaagd, de hele opzet is in Regierapport vastgelegd. 
Dit rapport vormt de basis voor de omgevingsvisie. De 
gemeenteraad was snel akkoord. Over een paar maanden 
zullen we zien of het ook daadwerkelijk in de definitieve 
stukken is beland, maar ik heb goede hoop. Iedereen 
vindt het namelijk heel logisch. Zo kregen we vanuit de 
groenafdeling bijvoorbeeld het signaal dat ze het begrepen 
en dat ze dan weten van waaruit ze moeten werken.’ 

De AlliantieBenadering is een methode voor 
strategische ruimtelijke planprocessen, die het 
systeemdenken als uitgangspunt neemt. Ze is 
daardoor geschikt voor complexe ruimtelijke 
projecten, zoals een omgevingsvisie of 
gebiedsontwikkeling. De AlliantieBenadering is 
praktijkgericht door de integratie van kennis en 
ervaringen uit onderzoeken en praktijkprojecten van 
de laatste 25 jaar. 

Zie www.alliantiebenadering.nl
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 LIFE-IP KLIMAATADAPTATIE
APELDOORN HERSTELD IN 
OUDE STIJL

Ook Apeldoorn kijkt terug. Net als 
Nijmegen (zie pagina 32) kijkt de stad 
naar haar oude structuren. Het doel 
is de stad in oude glorie te herstellen; 
qua uitstraling terug naar de negen-
tiende eeuw, maar dan wel klimaat-
bestendig. Veel groen, weinig auto’s 
en duurzame mobiliteitsvoorzienin-
gen. Een plek waar ontmoeten weer 
centraal staat. 

Het City Park Apeldoorn - onderdeel 
van deze grootschalige aanpak van de 
stad - is een van de LIFE-IP projecten. 

Historische lijnen, waaronder de 
Hoofdstraat en De Grift, gaan weer 
de hoofdstructuur van de stad uit-
maken. En de binnenstad wordt een 
Stadspark met groene pleinen en ex-
tra laanbomen. Ook de oorspronkeli-
jke sprengenbeken, die kenmerkend 
zijn voor de stad, komen terug. Deze 
sprengbeken worden gevoed door het 
grondwater. Dankzij de aanpassingen 
aan de openbare ruimte wordt meer 
regenwater vastgehouden en geïnfil-
treerd naar het grondwater.

KANS
DEELT

LIFE-IP KLIMAATADAPTATIE 
WIJKKLIMAATMONITORING IN 
GRONINGEN

Het instrument ‘Wijkmonitor’ moet bewoners op een 
laagdrempelige manier informeren over de effecten 
van het veranderende klimaat in hun directe leefom-
geving. Gecombineerd met een bijbehorende com-
municatie- en participatiestrategie, instrumenten en 
campagne (allen gericht op het handelingsperspectief) 
moet het bewustzijn, de actiebereidheid en het aantal 
uitgevoerde acties van bewoners verhogen.

Doel en inhoud van het project
Het project moet ook inzicht geven in de effecten 
van ondernomen acties in relatie tot de verwachte 

klimaatverandering, uitgevoerd door zowel de lokale 
overheid als de individuele bewoners. Het project 
focust op zeven (nog te kiezen) wijken en dorpen in de 
gemeente Groningen.

Doelen: 
• Verhogen van het bewustzijn.
• Het stimuleren van het in de praktijk brengen  

van klimaatadaptatie.
• Monitoring van de voortgang. 
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De deelnemende steden

• Amersfoort
• Apeldoorn
• Arnhem
• Delft
• Deventer
• Dordrecht
• Eindhoven
• Enschede
• Groningen
• Haarlem
• Leiden
• Middelburg
• Nijmegen
• Roosendaal
• Utrecht
• Zaanstad

• SAMEN KLIMAATBESTENDIG 

• VNG-GNK

• VNG-WEB 
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