
‘Op zoek naar antwoorden op vragen over klimaatbestendig 
inrichten van uw bebouwd gebied? Doe mee aan onderzoek!’  
 
‘Voor het klimaatbestendig maken is kennis nodig. Er valt nog veel 
kennis te ontsluiten, delen en ontwikkelen. Doet u daaraan mee?’ Met 
deze wervende woorden trapt Joke van Wensem (NKWK) de deelsessie 
af.  
 
Doel van de sessie is het opbouwen van een consortium voor nader onderzoek naar 
ruimtelijke adaptatie. Hierbinnen worden drie thema’s benoemd, namelijk Groen & 
Blauw, Gezondheid en Kosten, Baten & Financiering. Deelnemers van gemeenten, 
waterschappen, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich 
aansluiten en zo samen tot antwoorden komen. Aanmelden kan door de trekker van 
NKWK klimaatbestendige stad een mail te sturen (joke.van.wensem@minienm.nl). 
 
Groen & Blauw 
Hans Gehrels leidt het thema Groen & Blauw in. ‘Vragen naar groen/blauwe-
infrastructuur zijn in drie delen te splitsen. Ten eerste vragen naar de werking tussen 
water, bodem en groen, ten tweede naar de effectiviteit van vergroenen in de 
stedelijke omgeving en ten derde naar het creëren van meerwaarde met groen en 
blauw. Deze trits is op verschillende schaalniveaus toe te passen. We willen pilots 
opstarten en daarin die drie stappen doorlopen. Vervolgens kijken we welke 
maatregelen er beschikbaar zijn, wat de effecten daarvan precies zijn en wat de 
(meetbare) indicatoren zijn.’ 
 
Gezondheid 
Piet Otte neemt het woord over het thema Gezondheid. ‘Hierbij kijken we hoe we alle 
actoren en acties op het gebied van de leefomgeving en gezondheid kunnen bundelen. 
Het gaat naast de effecten van klimaatverandering, ook over de effecten van andere 
interventies voor de gezonde leefomgeving. Immers heeft ieder besluit gevolgen voor 
gezondheid. We willen inzicht in deze relaties om vervolgens slim te kiezen hoe we 
gezondheid kunnen bevorderen. Om dat te bereiken delen we in het onderzoek ideeën 
en zoeken we naar nieuwe samenwerkingsvormen. Het onderzoek richt zich op het 
thema gezondheid in relatie tot ruimtelijke adaptatie in de breedste zin van het 
woord.’ 
 
Kosten, Baten & Financiering 
Mark de Bel vertelt meer over het thema Kosten en Baten en de Financiering van 
maatregelen. ‘Er is vaak onvoldoende kennis over dosis-effect-relatie van 
maatregelen, zodat de economische onderbouwing van ruimtelijke 
adaptatiemaatregelen vaak moeilijk maakt, terwijl dit in de onderbouwing wel 
belangrijk is. Wij doen onderzoek naar die kosten en baten. 
In het onderzoek bouwen we voort op de basis die er nu is. In de politiek is vaak 
behoefte aan een financiële onderbouwing en ons onderzoek helpt mee in de 
besluitvorming.’ 
 


