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Cuijk overweegt borden bij 

'badkuip' Beersebaan Meer dan 50 mm neerslag: flinke 

wateroverlast in Cuijk 





Geschatte klimaatkosten gemeente 
Boxmeer tot 2050: € 48 miljoen!!! 





 
Wat doen we in het Land van Cuijk 

Proces en Kennisontwikkeling 

• Ambtelijke organisaties bij elkaar gebracht 

5 gemeenten Land van Cuijk 

waterschap Aa en Maas  

provincie Noord Brabant 

• klimaatworkshops, symposium én inspiratie-excursie Rotterdam  

• Klimaateffecten en -klimaatkansenkaart Land van Cuijk; 

• 5 lokale klimaatkansenkaarten en regionale intentieverklaring; 

• Communicatietraject opgestart (met klimaatspel en lespakket voor scholen) 

• Landelijk impactproject in 2015! 

 

Kernteam 
Klimaatbestendig 

Land van Cuijk 



 

Wat doen we in het Land van Cuijk 
Klimaatworkshops, symposium én inspiratie-excursie Rotterdam  

 
 

Januari 2014: eerste oefening 

Mei 2015: klimaatkansen zoeken 

Oktober 2014: door oefenen 

Mei 2015: Symposium met bestuurlijk  
betrokkenheid, successen vieren 

Oktober 2016: borgen administratie 
communicatie bewoners  

Februari 2015: door 
excursie 
 

 



Klimaatkansenkaart Land van Cuijk 
gedragen door lokale bestuurders 

Top 5 klimaatkansen: 

• Groenblauwe klimaatlinten 

• Agrarische innovaties 

• Nieuwe landgoederen  

• Groene, gezonde kernen 

• Recreatieve impulsen 

 



Klimaatkansen per kern 
Mogelijk gemaakt dankzij impactproject 



 
Wat doen we in het Land van Cuijk 

Projecten 

• Groenblauwe schoolpleinen 

• Tuinvergroeningsactie 

• Geveltuintjes 

• Klimaat- en bijenlint 

 

Hoe 

• Klimaatmaatregelen meekoppelen in reguliere projecten 

• Zoeken naar financiering (subsidies) 

• Ontschotten budgetten (proberen we) 

• Keurmerk (in ontwikkeling) 



Tuinvergroeningsactie 

 
Wat doen we in het Land van Cuijk! 

Projecten 



Wat doen we in het Land van Cuijk  
Klimaatprojecten 

 Aanleg bijentuin 
GroenBlauwe Schoolpleinen 





Klimaatprojecten 
 

Tuinvergroeningsactie 



Tips & tricks 

• Een gedreven projectorganisatie met een 
projectteam is belangrijk; 

• Een enthousiaste, bestuurlijke ambassadeur (en 
bijbehorend ambtenaar) is belangrijk; 

• Voldoende mandaat voor de medewerker(s) die het 
onderwerp binnen de gemeente trekt; 

• Betrek je collega’s! Inspireer ze, neem ze mee en ga 
samen aan de slag; 



Tips & tricks 

• Durf van de gebaande paden te gaan en risico te 
nemen; 

• Bottom-up en top down vanuit de gemeentelijke 
organisatie; breed in de organisatie (ook sociale domein) 

• Pak het thema breed aan: van interne workshops tot 
tuinvergroeningsactie en groene/blauwe 
schoolpleinen; 

• Lange adem en kleine stapjes nodig: al sinds 2012 met het 

thema aan de slag;  

• Af en toe een flinke regenbui doet wonderen! 

 



Wat kan beter? 
Dilemma’s 

• Daadkracht: goed afstemmen van (interne) processen 
en procedures (bij bijvoorbeeld subsidietrajecten) 

• Nog geen vanzelfsprekendheid: ieder jaar opnieuw 
weer ‘bewijzen’ 

• Borging: de verankering of uitrol van 
klimaatbestendigheid in beleid, projecten én de 
gemeentelijke organisatie is een continue proces; de 
olievlekwerking kan nog beter! 

 


