


Fo
to

: J
er

ry
 v

an
 d

er
 W

ee
rt

VOORWOORD & INHOUD    05
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02     KLIMAATVERHALEN – 6 sectoren over omgaan met klimaatverandering

 In het bos in Leersum liggen nog steeds veel omgevallen bomen  
als gevolg van een valwind afgelopen zomer. 

* De verhalen verschenen eerder op klimaatadaptatienederland.nl

 
 
 
 
In de jaren 2018–2020 kreeg Samen Klimaatbestendig  
steeds meer vragen van gemeenten, waterschappen en  
provincies over de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).  
Deze strategie zet de koers uit voor een klimaatbestendig  
Nederland. De meeste vragen hadden als strekking:  
‘Wat gebeurt er daadwerkelijk binnen al die sectoren  
in het kader van de NAS? Hoe kijken bijvoorbeeld  
woningcorporaties, tuincentra of verzekeraars zelf naar  
de gevolgen van klimaatverandering?’

Samen Klimaatbestendig ging op zoek naar antwoorden  
en interviewde professionals uit 6 verschillende sectoren. 
In deze publicatie zijn deze verhalen gebundeld.*   
Aan de hand van voorbeelden vertellen de geïnterviewden  
over wat er wel en niet gebeurt in hun branche. Ze doen  
concrete voorstellen om met vakgenoten de volgende  
stappen te zetten. Hoe kunnen kleine successen leiden tot  
grote veranderingen? En welk perspectief biedt dit voor  
publiek-private samenwerking aan klimaatadaptatie  
in de komende jaren?

Veel leesplezier! 
 
Team Samen Klimaatbestendig, januari 2022
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Zijn mensen zich bewust van de  
gevolgen van klimaatverandering en  
de mogelijkheden van verzekeren?
‘Dat verschilt heel erg per persoon. 
Klimaatontkenners zijn gelukkig een 
minderheid. Maar bewustzijn dát het 
klimaat verandert is één, bewustzijn dat 
het jou kan raken is twee, bewustzijn dat 
je iets kan doen is drie en dat je geld hebt 
om iets te doen is vier. En dan moet je 
ook nog in actie komen, dat is vijf.
 

Boeren hebben bij uitstek ervaring met 
extreem weer. Maar het bewustzijn bij 
boeren over het veranderende weer in de 
toekomst door klimaatverandering kan 
echt nog wel beter. Het valt ons bij grote 
weerevents op dat het lerend vermogen 
van eigenlijk iedereen in Nederland  
voorafgaand laag is. Voor inbraak en 
brand treffen mensen maatregelen,  
maar maatregelen tegen klimaat- 
verandering staan op een laag pitje.  

Nadenken over verzekeringen is voor  
veel ondernemers vaak al een grote  
stap, laat staan maatregelen nemen op 
basis van preventieve adviezen over  
gebeurtenissen die ze zelf nog nooit  
hebben zien gebeuren. Ook niet bij  
collega-ondernemers. Financiële  
adviseurs werken vanuit hun lokale  
ervaring. Een extreem weerevent kan 
heel lang uitblijven, maar áls het  
gebeurt dan treft het meestal een hele 
regio. Dat zag je ook bij de hagel van  
Zuidoost-Nederland. Op dat moment 

bellen de financiële adviseurs ons op  
en vragen om coulance.’ 
 
Wat is er volgens jou nodig  Wat is er volgens jou nodig  
hiermee om te gaan?hiermee om te gaan?
‘Het is van belang om mensen bewust 
te maken en handelingsperspectief te 
bieden. Hier willen we ook meerwaarde 
in bieden. Bij klanten en bij financieel  
adviseurs. We zouden daarom graag 
samen met de overheid eenvoudige 
nationale standaarden en handelingen 
ontwikkelen, waarin we allemaal  
dezelfde taal spreken. Niet te juridisch  
en te ambtelijk. Daarbij is de kracht  
van herhaling belangrijk. Ook is het  
nodig om duidelijk te maken welke  
risico’s er zijn en bij wie de rekening 
wordt neergelegd.’

Wat bieden jullie als  Wat bieden jullie als  
Verbond van Verzekeraars?Verbond van Verzekeraars?
‘We werken aan heldere preventietips, 
rapporten en kennisbijeenkomsten. 
Een manier van preventie is het geven 
van weerswaarschuwingen voor extreem 
weer. Wij werken hierin samen met het 
KNMI en de mensen van Early Warning 
Systems, omdat we de voorspellingen nog 
accurater willen maken. De bedoeling  
is dat verzekeraars hun klanten op de 
hoogte brengen en aangeven wat ze  
kunnen doen om schade te voorkomen: 
“Pas op, er komt zo een storm aan! Zet  
je auto niet onder een boom, leg je tuin- 
spullen binnen en doe je ramen dicht.” 
Tijdens een storm afgelopen winter zetten 
veel verzekeraars hierop in richting hun 
klanten. Ook de media zat erbovenop.  
Het was een zondag, veel mensen waren 
thuis en namen zelf maatregelen. Het 
aantal schademeldingen was hierdoor 
veel lager dan wij verwachtten op basis 
van ons stormmodel.

We delen ook veel kennis met verzeke-
raars, want daar is veel vraag naar.  
Waar liggen de risico’s en hoe kun je daar 
producten op aanpassen? We hebben 
daarom een platform ontwikkeld waarbij 
de grootste schadeverzekeraars betrokken  
zijn. Ook hebben we een speciale website,  
verzekeraars.nl/klimaat, waar we  
kennis van verzekeraars én andere  
partijen delen. We verwijzen naar  
ruimtelijkeadaptatie.nl en wetenschap-
pelijke rapporten. Vorig jaar maakten 
 we een MKB toolkit. 2  Daarin geven we 
onder andere aan dat je als ondernemer  
aan risicomanagement moet doen.  
Verder organiseren we webinars.  
In 2018 maakten we infographics 3    
in samenwerking met het ministerie  
van IenW over wat nu verzekerbaar is  
en wat niet. In datzelfde jaar brachten  
we een overstromingsadvies uit. 
Een andere belangrijke ontwikkeling is 
dat we aangesloten zijn bij de Europese 
brancheorganisatie. Zo zit ik in een  
Europese werkgroep.’

 

Wat kunnen we leren  Wat kunnen we leren  
van het buitenland?van het buitenland?
‘We kijken nog veel te nationaal naar hoe 
we omgaan met klimaatverandering.  
We moeten in Nederland meer openstaan 
voor kennis van anderen en minder  
arrogant zijn. De aandacht gaat begrij- 
pelijkerwijs vooral naar wateroverlast  
en sinds kort ook naar droogte. Het is 

HH
oe zien jullie de gevolgen van  oe zien jullie de gevolgen van  
klimaatverandering terug?klimaatverandering terug?
‘Over de afgelopen vijftien jaar is er een  
stijgende lijn van extreme weerevents.  
We zien een grote stijging van schadelasten. 
Ook zijn er nieuwe schadegebeurtenissen.  

In het verleden waren het met name stormen, maar we zien  
nu ook enorme hagelbuien, extreme regen en droogte.’

Aan wat voor schade moeten we denken?Aan wat voor schade moeten we denken? 
‘Recent publiceerden we de top tien verzekerde schadegebeurte- 
nissen van de afgelopen jaren op onze website. 1  Veel soorten 
schade staan nog niet eens in dit overzicht, zoals bedrijfsschade. 
Droogte heeft effect op agrarische ondernemingen, maar je moet 
ook denken aan bosbranden en rivieren die droog staan  
waardoor transporten stilvallen. Hagelbuien veroorzaken  
schade aan auto’s, daken, zonnepanelen en kassen. Door één 
hagelbui kan een boer zijn complete jaaromzet mislopen!  
Ze hebben vaak één oogst en als daar een goede hagelbui  
overheen gaat…  Boeren kunnen zich hier wel goed voor  
verzekeren, omdat zo’n hagelbui vaak heel lokaal is en het  
risico dus te spreiden is; de basis van verzekeren.’

Is schade niet altijd te verzekeren?Is schade niet altijd te verzekeren?
‘Als een risico te groot of te onzeker is, kun je dat niet verzekeren.  
Verzekeraars kunnen hun portefeuilles wel herverzekeren in  
het buitenland, maar bij onzekerheid is dit lastiger. Ook een 
herverzekeraar weet dan niet waar hij aan toe is. Die ziet het liefst 
risico’s die je goed kan inschatten op basis van historische data. 
Dat is bij klimaatverandering niet zo makkelijk. De ontbrekende 
informatie kun je wel aanvullen met wetenschap. Daarom is  
wetenschappelijk onderzoek zo verschrikkelijk belangrijk.’

Je hebt het over herverzekeren. Wat houdt dit in?Je hebt het over herverzekeren. Wat houdt dit in?
‘De meeste verzekeraars in Nederland begonnen als lokale  
verzekeraar. Voor brand kon je je goed bij hen verzekeren,  
maar niet voor extreem weer, omdat dit een grote groep raakt. 
Verzekeraars gingen daarom de risico’s landelijk uitspreiden. 
Tegenwoordig zetten verzekeraars risico’s zelfs internationaal uit. 
Zo hebben Nederlandse verzekeraars risico’s in de Verenigde  
Staten op de balans. En Amerikaanse verzekeraars hebben 
risico’s hier verzekerd. Extreem weer kan een hele portefeuille 
treffen. In zulke gevallen kunnen verzekeraars een beroep doen 
op herverzekeraars.’

Dat het klimaat verandert is ook
te merken bij schadeverzekeraars. 
Extreem weer leidde op  
23 juni 2016 tot 100.000  
schademeldingen en  
600 miljoen verzekerde schade  
aan gebouwen, voertuigen  
en gewassen. Verzekeraars  
spelen een belangrijke rol bij  
het beheersbaar maken van  
klimaatrisico’s van hun klanten. 
Timo Brinkman is senior  
beleidsadviseur bij het 
Verbond van Verzekeraars,  
de brancheorganisatie van  
schade- en levensverzekeraars. 
Hij vertelt over de laatste  
ontwikkelingen bij schade- 
verzekeringen in relatie tot  
klimaatverandering.

 
‘ Door één hagelbui kan  
een boer zijn complete  
jaaromzet mislopen!’

 
‘ We moeten in Nederland  
meer openstaan voor  
kennis van anderen en  
minder arrogant zijn.’

 
<  Timo in het bos in Leersum

Gepubliceerd 18 juni 2020



Update november 2021
Timo: ‘Verzekeraars zijn elk jaar bezig met duizenden weergerelateerde 
schadeclaims, maar afgelopen zomer was met de valwind in Leersum en 
de wateroverlast in Zuid-Nederland bijzonder. De wateroverlast zorgde 
in Limburg en Brabant voor circa 25.000 verzekeringsclaims. Het Verbond 
schat de totale verzekerde schade op zo’n 160 tot 250 miljoen euro. 

Steeds meer verzekeraars hebben hun (lokale) overstromingsdekkingen 
uitgebreid. Enkele ondernemers waren via beursconstructies niet  
verzekerd tegen het water van de Geul. Dit zorgde voor extra leed.  
Het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging Nederlandse Assurantie 
Beurs (VNAB) laten nu een verdiepende studie naar de verzekerbaarheid 
van regionale waterkeringen doen. 

Er was ook onverzekerde schade aan gewassen, infrastructuur, inkomsten 
en activiteiten langs de Maas. De overheid activeerde daarom de vangnet- 
regeling Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Als de dijken 
van de Maas het hadden begeven, dan was vrijwel geen enkele burger 
of ondernemer hier tegen verzekerd. De landen om ons heen hebben 
compensatiemechanismen, gebaseerd op solidariteit, door bijvoorbeeld 
publiek-private systemen of private pools. Het Verbond blijft hameren op 
een dergelijke oplossing voor Nederland.’

Meer informatie over de wateroverlast staat op de  
speciale webpagina van het Verbond. 4   
En verder...
•  Het Verbond publiceerde samen met Wageningen University, Climate 

Adaptation Services (CAS) en andere partijen een klimaatmonitor om 
klimaatverandering ook financieel inzichtelijk te maken. 

•  Het Verbond sloot partnerships met het KNMI en  
het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM). 

•  Via Insurance Europe is er een sustainability hub gelanceerd.
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heel goed dat we trots zijn op ons water- 
management, maar wij denken soms dat 
we alle wijsheid in pacht hebben. Andere 
landen hebben heel veel ervaring op  
andere gebieden. Zo weten de zuidelijkere  
landen meer op het gebied van droogte.  
Onze collega’s uit de Alpenlanden hebben 
meer kennis over hagel en in Engeland 
weten ze meer over bodemverzakkingen.’

Eerder noemde je jullie overstromings-Eerder noemde je jullie overstromings-
advies. Waar gaat dit advies over?advies. Waar gaat dit advies over?
‘Nederland is niet verzekerd voor over-
stroming. De kans op overstroming door 
zee of grote rivieren is met onze goede 
waterveiligheid klein, maar als het  
gebeurt dan is er een enorme schade.  
Wij kunnen als verzekeraars tot aan een 
bepaalde hoogte risico’s verzekeren,  
maar op een gegeven moment houdt  
het voor ons op. Het moet namelijk 
betaald worden uit de premie van de 
verzekerden zélf.  
 
Toch zijn er wel mogelijkheden om  
op particuliere en zakelijke opstal-  
en inboedelpolissen een aanvullende 
dekking te bieden tegen lokale  
overstromingen. Zo’n verzekerings- 
dekking sluit beter aan op de Wts  
(Wet tegemoetkoming schade bij  
rampen en zware ongevallen), een  
compensatieregeling van de overheid.  
We zien dat verzekeraars onze adviezen 
nu gaan toepassen.

Ook denken we dat de eventuele over-
heidscompensatie beter kan worden 
geregeld door dit vooraf duidelijk te 
maken en door contractuele afspraken 
te maken met verzekeraars. Je voorkomt 
zo dat je opeens van alles op moet tuigen 
na een ramp, zoals bij de aardbeving in 
Groningen. Je verliest dan veel tijd met 

extra onrust als gevolg. De processen zijn 
duurder én er is onnodige vervolgschade.  
Daarover gaan we graag nog eens in  
gesprek met de overheid.’

Zijn er nog meer dingen die  Zijn er nog meer dingen die  
beter kunnen?beter kunnen?
‘Droogte en bodemdaling zijn beide  
echt een probleem! Dat kunnen we ook 
niet verzekeren. Veel gemeenten doen 
hier te weinig aan. Er was een fonds  
ingesteld, zodat mensen goedkoop 
konden lenen om maatregelen te nemen. 
Verzekeraars stopten hier ook geld in, 
maar er waren maar drie gemeenten  
die hiermee werkten.

Bij vooral kleinere gemeenten is het een 
uitdaging om een crisissituatie voor te 
bereiden. Bij de enorme hagel en regen 
in 2016 zagen we dat verantwoordelijke 
ambtenaren op vakantie waren en dat  
er veel onduidelijkheid was. Dat soort 
dingen moet je vooraf goed regelen.’
 

Wat zouden overheden volgens jou  Wat zouden overheden volgens jou  
moeten doen?moeten doen?
‘Er moet nu al nagedacht worden waar  
je wel en niet gaat bouwen. Bepaalde 
gebieden moeten misschien al wel 
langzaam worden ontruimd om plaats 
te maken voor een waterbuffer. Daar 
zijn maatschappelijke kosten-baten 
analyses voor nodig, met soms pijnlijke 
beslissingen. Als je die beslissingen nu 
gaat maken en het combineert met hulp, 
voorkom je nog veel meer gedoe in de 

toekomst. Burgers én bedrijven kunnen 
hier dan nu al rekening mee houden in 
hun eigen investeringsbeslissingen. 

Ik wil gemeenten ook adviseren niet te 
gaan voor het snelle geld door zoveel  
mogelijk bij te bouwen, maar vooraf te 
kijken of een gebied op de lange termijn 
wel zo geschikt is voor een woonwijk  
of bedrijventerrein. Verder kunnen  
gemeenten kijken naar hun gemeentelijke  
stimuleringen en gemeentebelastingen. 
En ze kunnen subsidies geven voor het 
“onttegelen” van tuinen.’

Wat is jouw oproep?Wat is jouw oproep?
‘Ik vind het belangrijk dat we meer  
inzicht krijgen in de gevolgen van  
klimaatverandering. Op de korte en  
lange termijn. Er moeten nu echt  
politieke keuzes worden gemaakt om 
ons land anders in te richten wat betreft 
risicomanagement. Het is van belang  
dat we heel goed weten wat wel en niet 
goed verzekerbaar is en dat we daar  
eerlijk over zijn. In het buitenland heb  
je catastrofe pools waar overheid en  
verzekeraars samenwerken. Daar kunnen 
we in Nederland nog veel van leren!’   

Het Verbond van Verzekeraars is de 
brancheorganisatie van schade- en 
levensverzekeraars. Ze vertegenwoordigen 
ruim 95 procent van alle verzekeraars in 
Nederland. Ze behartigen de belangen van 
hun leden, spelen in op maatschappelijke 
ontwikkelingen en verbinden de  
verzekeringssector met de samenleving.

 
‘ Er moet nu al nagedacht  
worden waar je wel en  
niet gaat bouwen.’

1 2 3 4

OVER Timo
Timo is beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars. Hij kijkt samen 
met verzekeraars hoe de sector én de samenleving zo goed mogelijk 
kunnen inspelen op het veranderende klimaat. Dat doet hij via het in 2020 
ingestelde platform Klimaat, maar ook in de Sustainability Working Group 
van Insurance Europe. Daarnaast houdt Timo zich bezig met agrarische 
risico’s en catastrofes, zoals terrorisme. 
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De tuin is dé plek om biodiversiteit te bevorderen, water in op te vangen en 
de effecten van hittestress te verminderen. Brenda Horstra (adjunct-directeur  
bij Tuinbranche Nederland) vertelt over de ontwikkelingen, successen en  
uitdagingen van de tuinwereld met groene, klimaatbestendige tuinen. Ze gaat in op  
Groene Klimaatpleinen, het optrekken met verschillende partijen en de samenwerking 
met gemeenten. Ook beschrijft ze haar ideeën voor een grootschalige campagne. 

T
uinbranche Nederland 
doet al twintig jaar onder-
zoek naar het tuingebruik  
in Nederland. Een groene,  
levende en klimaatbesten- 
dige tuin staat hierbij  

centraal. Brenda: ‘Belangrijke onderzoeks- 
vragen zijn: hoe kun je verschillende 
typen consumenten interesseren voor  
de tuin? Wat is er aan de hand in de 
wereld en hoe vertaal je dat naar tuinen?  
De resultaten leggen we voor aan de tuin- 
centra, zodat zij de klanten van nu kunnen  
bereiken. Want waar gaan tuinliefhebbers 
naartoe als ze vragen hebben over het 
vergroenen, “onttegelen” of het slimmer 
omgaan met regenwater in de tuin? Grote 
kans dat dit het lokale tuincentrum is. 
De perfecte plek dus om tuinbezitters te 
informeren en motiveren om hun tuin 
klimaatbestendiger in te richten.

Mensen zijn te motiveren tot gedragsver-
andering wanneer iets makkelijk is en 
een duidelijk voordeel oplevert. Gelukkig 
hoeven klimaatbestendige oplossingen 
helemaal niet ingewikkeld te zijn. Een 
groen dak, een groene schutting en  
plantenbakken zijn al mooie voorbeel-
den. Ik denk dat het voor veel mensen 
vooralsnog financiële voordelen zijn  
die hen motiveren in actie te komen.  

Subsidies kunnen hierbij helpen. Ik hoop  
dat mensen uiteindelijk ook ervaren  
dat een groene en watervriendelijke  
tuin een fijnere leefomgeving oplevert.  
En niet alleen omdat het er mooier  
uitziet, maar ook omdat water beter  
wegloopt en de tuin beter bestand is 
tegen hitte en droogte.’

 

Groene bewegingGroene beweging
Brenda vertelt verder. ‘We proberen om 
consumenten en tuincentra te verleiden 
om tuinen groen, biodivers en water-
vriendelijk te maken. Wat we nu al zien is 
dat er de laatste jaren meer groen wordt 
gekocht. Ook hebben tuincentra oog  
gekregen voor groene en watervriendelijke  
oplossingen. Bij Intratuin hebben onder-
nemers bijvoorbeeld een groene ‘pledge’ 
ondertekend. Dit houdt in dat ze streven 
naar vijftig procent groene tuinen in 2030.’

Groene KlimaatpleinenGroene Klimaatpleinen
Tuinbranche Nederland ondersteunt 
tuincentra ook bij het stimuleren tot 

vergroenen met het Groen Klimaatplein. 
‘Het Groen Klimaatplein (ondertitel:  
Kijk, wat groen kan doen!) is een  
compleet ingericht onderdeel in een  
tuincentrum, waar mensen zien hoe je 
tuinen groen en klimaatbestendig kunt 
inrichten. Zo’n plein ziet er heel leuk  
en uitnodigend uit. Het speelt in op de 
gedachte dat consumenten al wat  
bewuster zijn, maar vaak niet goed  
weten hoe ze het moeten aanpakken.

Het Groen Klimaatplein heeft vier pijlers.  
De eerste pijler is watervriendelijk. Hier 
heeft Tuinbranche Nederland ook een 
handboek 1  voor geschreven. De tweede 
is tegels eruit, en wat er dan in? en de 
derde gaat over groene daken. De vierde 
pijler is de levende tuin. We gaan een  
pilot doen bij drie tuincentra, twee in 
Tilburg en één in Breda. In Lochem 2   
heeft een tuincentrum al een waanzinnig 
grote innovatietuin neergelegd waar alles 
wat je kunt doen aan water in de tuin 
verwerkt is. Daar zit ook iemand die dat 
soort tuinen kan tekenen. In Breda gaan 
ze iets dergelijks ook ontwikkelen.’

Klimaatplein ambassadeur Klimaatplein ambassadeur 
In aanvulling op het Groen Klimaatplein 
worden medewerkers van tuincentra 
opgeleid tot Klimaatplein ambassadeurs. 

 
‘ Wat we nu al zien is dat er  
de laatste jaren meer groen 
wordt gekocht.’

Gepubliceerd 8 juni 2020
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vierkante meter van hun tuin vergroenen,  
dan winnen we Een Veluwe erbij. Om dit 
laagdrempeliger te maken, hebben wij 
er twee vierkante meter per jaar voor de 
komende vijf jaar van gemaakt. Wij willen 
ook dat mensen via één grote website 
kunnen aangeven hoeveel ze hebben 
‘ontsteend’ of ze ‘afgekoppeld’ zijn en of 
ze bijvoorbeeld een groen dak of groene 
schutting hebben geplaatst. Het Groene 
Klimaatplein helpt daarbij. Veel partijen 
vinden dit een super goed idee! Voor  
onderzoek en een aansluitende campagne 
is (financiële) ondersteuning nodig. We 
kunnen het niet alleen. Het zou heel fijn 
zijn als hier aandacht voor komt.’   

Tuinbranche Nederland is de  
brancheorganisatie voor de gehele 
tuinketen. Van fabrikanten, importeurs, 
groothandelaren in tuinartikelen tot aan 
groen- en tuincentra en tuinretail waar de 
verkoop van tuinartikelen centraal staat. 
De organisatie werkt samen met haar 
leden aan een gezonde, plezierige en groene 
leefomgeving voor mens en dier in en om 
het huis. Daarbij behartigt de organisatie 
de gezamenlijke belangen van de leden. 
tuinbranche.nl

Tuinbranche Nederland heeft hier samen 
met IVN en Samen Klimaatbestendig een 
training voor ontwikkeld.

Brenda: ‘Het idee is dat de zogenaamde 
Klimaatplein ambassadeurs klanten in 
het tuincentrum vanuit hun enthou- 
siasme informeren over groene, levende 
en klimaatbestendige tuinen.’ Brenda 
gaat nog een stapje verder. ‘Naast deze 
training willen we dit het liefst grootser 
aan gaan pakken met meerdere partijen, 
zoals het ministerie van Landbouw,  
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV),  
het ministerie van Infrastructuur  
en Waterstaat (IenW), Wellantcollege/
CitaVerde/Helicon, Samen Klimaat- 
bestendig en IVN. Ik denk aan een  
officiële opleiding die door alle  
samenwerkende partijen wordt  
erkend. Dat lijkt mij geweldig!’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toenemende samenwerkingToenemende samenwerking
Volgens Brenda werkt Tuinbranche  
Nederland al veel meer samen met  
andere partijen dan zo’n zes jaar  
geleden. ‘We krijgen dagelijks mails  
van organisaties met de vraag mee  
te denken of mee te doen met hun  
projecten. Als er goed wordt samen-
gewerkt door de natuurorganisaties, 
gemeenten en tuincentra, dan krijg je  
een vliegwiel. Er kloppen ook steeds meer 

overheden bij ons aan. Ze willen graag  
dat tuinen klimaatbestendig worden  
ingericht en richten zich vooral op het 
goed weg laten lopen van water. In de 
provincie Utrecht en Amsterdam hebben  
we voor het 4e jaar De maand van de  
watervriendelijke tuin gehad.’

De watervriendelijke tuin is een van  
de actiemaanden die onder het over-
koepelende project De levende tuin valt. 
Tuinbranche Nederland trekt hierin  
samen op met tuincentra en natuurclubs 
als IVN en het Wereld Natuur Fonds 
(WNF). Vereniging Stadswerk, Gemeenten  
voor Duurzame ontwikkeling (GDO), 
Branchevereniging VHG, Operatie  
Steenbreek en NL Greenlabel zetten  
zich ook voor De levende tuin in. Met  
een aantal waterschappen en gemeenten  
in de provincie Utrecht wordt nauw 
samengewerkt.

Door het jaar heen zijn er vier actie- 
maanden: de vlindervriendelijke  
tuin, de vogelvriendelijke tuin,  
de bijenvriendelijke tuin en de  
watervriendelijke tuin. Verschillende 
organisaties, waaronder de Vlinder- 
stichting, slaan tijdens deze maanden  
de handen ineen om gezamenlijke  
acties en handelingsperspectief te  
bieden voor tuinbezitters om aan de  
slag te gaan met hun eigen tuin.

Samenwerking met gemeentenSamenwerking met gemeenten
Met gemeenten wordt ook samengewerkt, 
maar Brenda denkt dat hier nog meer  
uit te halen valt. ‘Er zijn vaak zoveel 
afdelingen bij gemeenten waardoor tuin-
centra soms niet goed weten bij wie ze 
moeten zijn. Ook spreken tuincentra en 
gemeenten niet altijd dezelfde taal.  
Het zou mooi zijn als iedere gemeente  

iemand aanwijst die over klimaatadaptatie 
gaat in relatie tot bedrijven. Volgens  
mij bestaat dat nog niet. Gemeenten  
zouden zich ook kunnen aansluiten  
bij het Groen Klimaatplein of zelf een 
‘groene dependance’ met informatie 
in kunnen richten in tuincentra. Dat 
iemand van de gemeente bijvoorbeeld 
een dag in de week daar gaat zitten en 
subsidievragen beantwoordt en aan de 
bewoners laat zien wat de gemeente  
doet aan vergroenen.’

Onderzoek en gezamenlijke campagneOnderzoek en gezamenlijke campagne
‘Ik heb al aardig wat voorbeelden  
genoemd. Maar er zijn nog heel veel  
andere initiatieven en onderzoeken.  
Dit is op zich goed, omdat er veel wordt 
aangepakt, maar er gebeurt ook veel 
dubbel. Volgens mij kan het efficiënter, 
waardoor er een grotere groep mensen  
en meer effect bereikt wordt. 

Ik zou graag met alle partijen die bezig 
zijn met groene en watervriendelijke 
tuinen gezamenlijk een groot onderzoek 
doen naar de kennis van tuinbezitters 
en hoe wij ze het beste kunnen verleiden 
actie te ondernemen. Daarna zou ik graag 
een grootschalige campagne willen  
voeren, vanuit één overkoepelend idee. 
Het plan met de werktitel Een Veluwe erbij 
past hier goed bij. De gezamenlijke missie 
van IenW, Groene Huisvesters, VHG, 
Samen klimaatbestendig en Tuinbranche 
Nederland is om de Nederlandse tuinen 
én de openbare ruimte in vijf jaar tien 
procent te vergroenen.’

Een Veluwe erbijEen Veluwe erbij
‘Alle Nederlandse tuinen samen  
beslaan tien keer de oppervlakte van  
Het Nationale Park De Hoge Veluwe.  
Als alle tuinbezitters in Nederland tien 

UPDATE NOVEMBER 2021
Inmiddels zijn er 30 Groene Klimaatpleinen 
in tuincentra verspreid over het hele land.  
De komende maanden komen daar nog  
zeker 20 bij. 

Er vonden 14 officiële openingen plaats 
door onder meer voormalig minister  
Cora van Nieuwenhuizen, bestuurders  
van waterschappen en wethouders van  
de betreffende gemeenten.

Op groenklimaatplein.nl 3  staan  
de groene klimaatpleinen als ook de  
gemeenten en de waterschappen met  
hun subsidies. Brenda: ‘De samenwerking 
met waterschappen en gemeenten is uniek 
en bijzonder en waarderen we enorm.’

Ook buitenlandse tuincentrumorganisaties 
tonen interesse. Brenda: ‘Zo zijn de Groene 
Klimaatpleinen meer dan een duurzame 
informatiebalie; het is een beweging aan  
het worden.’

Onder aanvoering van het ministerie van 
IenW is Tuinbranche Nederland samen  
met een flink aantal partijen bezig met  
verschillende campagnes onder de naam 
Een groener Nederland begint in je eigen tuin: 

• Het NK Tegelwippen
• De week van de groene tuin
• De maand van het vergeten tuinseizoen

OVER BRENDA
Samenwerken met leden én stake- 
holders aan het gezonder en duurzamer  
maken van de leefomgeving van  
mens en dier. Dat is de missie van  
Brenda, die zich hier vanaf 1990 bij  
verschillende groene organisaties  
in de tuinbranche hard voor maakt.  
Sinds 2008 werkt Brenda als adjunct- 
directeur bij Tuinbranche Nederland.

Wist je dat?
•  Er zijn in Nederland 5,5 miljoen tuinen. 
•  Deze tuinen beslaan een oppervlakte 

van 10 keer Het Nationaal Park  
De Hoge Veluwe. 

•  Gemiddeld bestaan tuinen voor  
42% uit groen. 

•  Heb je vlinders in je tuin?  
Dan heb je een gezonde tuin. 

•  De foto’s van de trendtuinen die  
Tuinbranche Nederland jaarlijks  
aanlegt (die allemaal biodivers en  
watervriendelijk zijn), hebben een  
bereik van 20 miljoen mensen. 

•  Het Waterhandboek is te vinden bij  
alle tuincentra en gemeenten. 

 
‘ Als er goed wordt  
samengewerkt door  
de natuurorganisaties,  
gemeenten en tuincentra,  
dan krijg je een vliegwiel.’

 
‘ Als alle tuinbezitters in  
Nederland tien vierkante  
meter van hun tuin  
vergroenen, dan winnen  
we een Nationaal Park  
De Hoge Veluwe erbij.’

1 2 3
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praktijk niet zien. Want als je draagvlak 
belangrijk vindt, dan trek je je niet 
terug op een eiland en stel je niet de  
programma’s samen zoals dat nu gebeurt. 
Ik geloof dat als je iets echt belangrijk 
vindt, je het daadwerkelijk kunt veran- 
deren. Ik wil niks afdoen aan ieders 
gedrevenheid en oprechtheid, maar dit 
drijft mij. Mede hierom hebben Matthea 
en ik in 2019 Warming Up opgezet.’
 
Kun je wat meer vertellen over  Kun je wat meer vertellen over  
Warming Up?Warming Up?
‘Warming Up 1  is een impactcampagne  
met als doel een veel bredere groep 
mensen bij ons veranderende klimaat te 
betrekken door middel van artistieke  
producties en verhalen. We ontwikkelen 
een aantal eigen producties en doen  
tegelijkertijd een oproep aan de gehele 
kunst en cultuursector om met eigen 
producties aan te sluiten. Dat werk  
promoten we via onze kanalen en we 
geven het een plek op het Warming Up 
Festival. Zo ontwikkelen we een grotere 
beweging vanuit de Nederlandse  
cultuursector.

Het Warming Up Festival vond van  
12–22 oktober plaats in de Tolhuistuin 
en bij Theater Rotterdam, waarbij allerlei 
makers hun verhalen vertelden door  
middel van installaties, exposities,  
podcasts, voorstellingen en talkshows. 
Op zaterdagavond 24 oktober primetime 
was De Grote Klimaatkwis te zien, een en-

tertainment show op NPO1. En op  
dit moment wordt de klimaatthriller  
Hitte 2  uitgezonden, een fictieserie  
van twaalf delen over wat er gebeurt  
bij een extreme en dodelijke hittegolf.

Ook zet Warming Up zich in met  
Het Grote Straatberaad. 3  Dit is een  
interactieve theatervoorstelling/game 
waaraan je samen met mensen in jouw 
buurt kan deelnemen en met elkaar  
praat over klimaatverandering. Ook 
thema’s als democratie, informatie- 
voorziening en inspraak komen aan  
bod. Van alle opgehaalde input maken 
we een visualisatie en deze bieden we 
uiteindelijk aan de overheid aan.’

Boeken jullie succes met Warming Up?Boeken jullie succes met Warming Up?
‘Zeker, wat ik heel tof vind is dat heel  
veel makers uit ons netwerk de urgentie 
voelen. Doordat wij makers oproepen 
zich bij ons aan te sluiten en hen  
laten weten dat wij hun verhalen over  
klimaatverandering kracht bij zetten  
door de campagne Warming Up,  
gebeurt er heel veel. Makers vinden  
het vaak een lastig thema om vorm te  
geven. De netmanager van NPO 1 zei 
eens: “Klimaat is een koud thema.”  
Wat een grappige woordspeling is.  
Wat hij bedoelt: mensen willen het niet 
zien. Ze zappen weg zodra het klimaat  
ter sprake komt. Maar makers gaan  
nu toch kauwen om iets te bedenken.  
Alsof ze een soort toestemming voelen 
ermee aan de slag te gaan. Zo is de  
serie Hitte binnen een jaar bedacht en 
geproduceerd. Dat is uitzonderlijk snel 
voor een fictieserie.’

Zijn er ook knelpunten te noemen?Zijn er ook knelpunten te noemen?
‘We vechten tegen de bierkaai, zeker 
in deze tijd met corona. Verschillende 

onderdelen van de campagne werden 
last minute geschrapt door telkens weer 
nieuwe maatregelen. De waan van de  
dag regeert. Ook al heb je een “sexy” 
productie als Hitte, het is waanzinnig 
moeilijk aandacht te krijgen van de  
media. Maar de urgentie die we voelen 
is zo groot, wij gaan gewoon door. We 
weten dat we het tij op het moment  
niet mee hebben, maar er komt een  
kantelpunt. Een moment dat het  
ongemak zo groot wordt dat mensen  
er toch iets mee moeten.’

 
 

Klimaatprofessionals maken vaak  Klimaatprofessionals maken vaak  
onderscheid in klimaatmitigatie en  onderscheid in klimaatmitigatie en  
klimaatadaptatie. Doen jullie dat ook?klimaatadaptatie. Doen jullie dat ook?
‘Wij zijn geen klimaatprofessionals  
en maken geen onderscheid in energie-
transitie, mitigatie, adaptatie en  
biodiversiteit. Ik begrijp heel goed dat 
iets dat zo complex is wordt opgedeeld. 
Maar als je een verhaal gaat vertellen is 
dat anders. “Gewone” mensen denken 
nooit in die categorieën.

Wel bouwen we bruggen. We kijken naar 
het verhaal dat we willen vertellen en 
met wie we samenwerken. Ook met  
welke professionele partners. Ik vind  

H
oe kan de culturele sector volgens  oe kan de culturele sector volgens  
jou bijdragen aan het omgaan met  jou bijdragen aan het omgaan met  
klimaatverandering?klimaatverandering? 
‘De culturele sector is goed in de kracht van 
verbeelding. Abstracte, taaie en vervelende 
thema’s worden door verhalen en beelden 

concreet en invoelbaar. Het raakt mensen op een ander niveau 
dan wanneer ze iets lezen met feitelijke argumenten erin. Op 
deze manier kan de sector bijdragen aan transities, zoals het 
omgaan met klimaatverandering.
 
Daarnaast kunnen we met kunst en verhalen een brede groep 
mensen betrekken. Onlangs werd De Grote Klimaatkwis  
uitgezonden op NPO1, waarvan we de aanjagers waren.  
Er keken 1,3 miljoen mensen, dat schiet op. We hebben echt  
de potentie om draagvlak te creëren en deze te versterken,  
want de culturele sector bereikt negentig procent van de  
Nederlandse bevolking.’ 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom is draagvlak verbreden belangrijk volgens jou?Waarom is draagvlak verbreden belangrijk volgens jou?
‘Klimaatverandering is zo’n grote ontwikkeling, dat we dit  
gesprek met een bredere groep mensen moeten voeren.  
Ik ben dan ook geraakt door het kleine groepje mensen dat  
zich met het klimaat bezighoudt. Dat dit in 2020 nog steeds  
zo is, begrijp ik niet. 

Bij alle klimaatbijeenkomsten die ik samen met mijn collega 
Matthea bezocht, kwamen we steeds dezelfde mensen tegen. 
Altijd dezelfde gedreven, hoogopgeleide types bezig met beleid 
en met een bepaald perspectief op de zaak. Hoewel ze zeggen 
dat ze echt moeten werken aan draagvlak, laten ze dat in de 

 
 
 
Bernadette Kuiper (directeur  
Impact Makers) en Matthea de Jong  
(directeur Tolhuistuin Amsterdam)  
willen door middel van kunst en  
verhalen burgers betrekken bij  
klimaatverandering. Bernadette  
vertelt over het vergroten van  
draagvlak, de rol van de culturele  
sector, de campagne Warming Up  
en welke stappen volgens haar  
nodig zijn.

#3  /  HET IS DE KRACHT VAN VERBEELDING DIE MENSEN IN BEWEGING BRENGT     19

 
‘ De culturele sector bereikt  
negentig procent van de  
Nederlandse bevolking.’ 

<  Bernadette (links) en Matthea (rechts)  
in de Tolhuistuin in Amsterdam

Warming Up Festival

Gepubliceerd 9 november 2020
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zo’n samenwerking heel waardevol 
vanwege de kennis en de verbindingen 
die we leggen, waardoor wij ook verder 
kunnen komen met ons verhaal.

Zo werken we samen met watercyclus- 
bedrijf Waternet, de uitvoerings- 
organisatie van Waterschap Amstel,  
Gooi en Vecht en de gemeente  
Amsterdam. Zij wilden klimaatadaptatie 
nadrukkelijker in Het Grote Straatberaad 
verwerkt zien. Wij hebben de maker toen 
gevraagd wijzigingen aan te brengen  
aan het scenario. Maatregelen die  
mensen zelf kunnen nemen, zoals  
tegels weghalen en vergroenen, zijn  
toen meegenomen. Dit maakt het  
meteen heel praktisch en duidelijk  
voor de deelnemers: “Echt? Maakt dat  
zoveel uit? Dat kan wel hoor!” Omdat 
ze bij Het Grote Straatberaad al met 
een groepje uit de buurt samenwerken, 
worden maatregelen die ze met elkaar 
kunnen aanpakken heel tastbaar en 
uitvoerbaar. Ze denken dan: “Dit is een 
leuke groep mensen, over een maand 
komen we weer bij elkaar en dan gaan  
we iets met die tegels doen of het  
vergroenen van de speeltuin.”’

Werken jullie samen met de overheid? Werken jullie samen met de overheid? 
Hoe verloopt deze samenwerking?Hoe verloopt deze samenwerking?
‘We werken samen met overheden  
op verschillende niveaus. Bij Het Grote 
Straatberaad werken we samen met  
Waternet en gemeentes, zoals  
Leeuwarden, Groningen, Den Haag  
en Amsterdam. Op nationaal niveau 
krijgen we financiering van het  
ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat (EZK), dat is heel fijn.  
Maar dat is het. Er is verder geen sprake 
van samenwerking. We hebben dat  
wel geprobeerd. We hebben eindeloze  

overleggen gehad met EZK, Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 
en het ministerie van Onderwijs,  
Cultuur en Wetenschap (OCW).  
Vanwege de opdeling in al die deel- 
gebieden is het voor een initiatief als  
dat van ons heel lastig. Er is geen  
eigenaar. We zaten eens met vijf  
departementen aan tafel die allemaal 
naar elkaar wezen. Maar We are in it  
for the long run. Dus wie weet komt het  
op een gegeven moment wel tot een  
constructieve samenwerking. 

De samenwerking met Waternet en  
gemeenten loopt wel goed. Zij hebben 
een hele concrete vraag waar we mee  
aan de slag kunnen. Gek genoeg speelt  
op dit niveau de urgentie om draagvlak 
voor beleid te creëren meer dan op  
nationaal niveau.’ 

 

Hoe zou je met de overheid willen  Hoe zou je met de overheid willen  
samenwerken?samenwerken?
‘Met Het Grote Straatberaad roepen  
we de overheid op ons mee te laten  
praten over klimaatverandering. Onder  
#thefuturewewant verzamelen we alle 
meningen van mensen in Nederland  
over hun rol in klimaatverandering  
en ook over de rol van de overheid.  

Op een nog te bepalen moment, voor de 
verkiezingen in 2021, bieden we al die 
informatie aan. We zouden dit het liefst 
via een gesprek doen. 

Het Grote Straatberaad willen we  
namelijk heel graag omvormen naar een 
officieel burgerberaad om zo een brug te 
bouwen tussen buurtorganisaties en de 
Rijksoverheid. We willen dan ook graag 
weten bij wie we terecht kunnen met de 
kennis die wij ophalen en overleggen  
welke kennis gewenst is. Het zou fijn  
zijn als het twee kanten opgaat, dus dat 
ook wij expliciete vragen krijgen, zoals: 
“We zijn nu bezig met die en die ontwik-
keling, wat vinden burgers ervan?”’

Wat is er volgens jou nodig om concrete Wat is er volgens jou nodig om concrete 
stappen te zetten om tot veranderingen stappen te zetten om tot veranderingen 
te komen?te komen?
‘De nationale overheid wil ik echt vragen 
om de kracht van verbeelding serieus  
te nemen bij het ontwikkelen van draag-
vlak. Als je wilt dat mensen op een andere 
manier met de wereld omgaan, dan moet 
je ze inspireren. En dat kan door goed 
vertelde verhalen. Verhalen over wat  
we te winnen hebben bij een andere 
inrichting van onze samenleving.

Om verschillende mensen te raken en  
in beweging te brengen, zijn niet één  
of twee verhalen nodig, maar wel  
honderd. Het zou fijn zijn als hier  
een budget voor vrijkomt vanuit  
OCW, zodat de culturele sector haar  
verantwoordelijkheid kan pakken.’   
 

OVER BERNADETTE
In 2015 richtte Bernadette het bedrijf  
Impact Makers op (impactmakers.nl).  
Door middel van kunst en verhalen wil ze  
maatschappelijke verandering kracht bij- 
zetten. Vanaf het begin is het klimaat een van 
de belangrijkste thema’s. Met de campagne 
Warming Up verbindt Impact Makers kunst 
en cultuur met het klimaatvraagstuk. 

UPDATE NOVEMBER 2021
De Grote Klimaatkwis kreeg op 28 oktober 
2021 een vervolg. Het Grote Straatberaad 
vond plaats in verschillende steden in het 
land. En de serie HITTE maakt internationaal 
furore door veel prijzen te winnen.  
Ook het Warming Up Festival, hét podium 
voor kunst & klimaat bij de Amsterdamse 
Tolhuistuin ging in 2021 door. 
Bernadette: ‘Daar waar we in 2020 bijna 
het hele programma last minute moesten 
cancelen vanwege een lockdown, was er nu 
vijf dagen lang alle ruimte voor kunstenaars, 
artiesten, theatermakers en podcastmakers. 
Dat smaakt naar meer, op naar het Warming 
Up Festival 2022!’ 

‘Onderdeel van het festival was het Warming 
Up Story Lab, een bijeenkomst met film- 
makers, producenten, omroepen, fondsen 
en distributeurs om met elkaar na te denken 
over welke films nu gemaakt moeten worden 
over klimaatverandering. In 2022 reist deze 
bijeenkomst van filmfestival naar filmfestival 
om zo mensen binnen een internationale 
filmgemeenschap rond dit thema aan elkaar 
te verbinden, zodat er sneller, meer en meer 
diverse films het licht zullen zien.’

Volg het laatste nieuws op  
wearewarmingup.nl

 
‘ Als je wilt dat mensen  
op een andere manier  
met de wereld omgaan,  
dan moet je ze inspireren.  
En dat kan door goed  
vertelde verhalen.’ 

1 2 3
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In juli 2019 en augustus 2020 vonden er in Nederland extreme hittegolven plaats. 
In 2019 kwamen hier naar schatting 400 en in 2020 500 extra mensen door te  
overlijden. Hiermee is hitte een groot klimaatrisico voor de gezondheid.  
Werner Hagens (coördinator Nationaal Hitteplan RIVM) en Moniek Zuurbier  
(voorzitter GGD werkgroep Klimaat en Gezondheid) vertellen over hitte-adaptatie  
in relatie tot gezondheid. 

WW
e spreken over e spreken over 
kwetsbare mensen. kwetsbare mensen. 
Wie zijn dat?Wie zijn dat? 
Werner: ‘We hebben 
het over ouderen 
vanaf grofweg 75 

jaar. Zij hebben een kwetsbare gezond-
heid en zijn hierdoor gevoeliger voor 
hitte. Maar ook hele jonge kinderen  
zijn kwetsbaar, omdat ze nog niet goed  
kunnen aangeven dat ze dorst hebben. 
Daarnaast gaat het om mensen met  
een chronische ziekte en mensen met  
extreem overgewicht. En de dak- en 
thuislozen, omdat ze niet continu  
toegang hebben tot schoon drinkwater.’ 

Moniek: ‘Daarnaast zijn mensen die 
actief zijn in de hitte kwetsbaar,  
denk aan mensen die buiten werken  
en sporters.’

Wat houdt hetWat houdt het Nationaal Hitteplan Nationaal Hitteplan in? in?
Werner: ‘Het Nationaal Hitteplan is 
eigenlijk één groot communicatieplan 
vanuit het RIVM. Op het moment dat het 
KNMI ziet aankomen dat het heel warm 
gaat worden, nemen ze contact met ons 
op. Wij geven dit vervolgens door aan 
onze hittepartners. Denk hierbij aan het 

Rode Kruis, de GGD en verschillende 
organisaties die zich bezighouden met  
de zorg in Nederland. We communi- 
ceren de verwachtingen en reiken  
maatregelen aan waarmee ze de  
gevolgen van de aanhoudende hitte 
kunnen beperken. Die partijen kunnen 
dan interne of lokale hittestrategieën 
uitzetten. Ook plaatsen we een nieuws- 
bericht op de site van het RIVM.  
Dit bericht wordt in de regel door de  
media overgenomen. Hiermee wordt  
ook de grote groep (informele) mantel- 
zorgers bereikt. Wij hopen dat onze  
berichtgeving tot ver in Nederland  
doorkomt en dat alle zorginstellingen  
het te weten komen. Daarna geven we 
vooral updates over het verloop van  
het weerbeeld.’

Wat gebeurt er verder als het  Wat gebeurt er verder als het  
Nationaal Hitteplan van kracht is?Nationaal Hitteplan van kracht is?
Moniek: ‘Als één van de hittepartners, 
krijgt de GGD de waarschuwingen  
door van het RIVM. Zodra GGD’en  
een seintje krijgen dat het heet wordt, 
sturen ze de hittewaarschuwing  
door naar contacten in de zorg.  
Een aantal gemeenten en GGD’en  
werkt met een lokaal hitteplan. 

Met een lokaal hitteplan proberen  
we er nog meer voor te zorgen dat de  
boodschap ook echt in de praktijk landt.

Zo maken we bijvoorbeeld afspraken  
met lokale zorgverleners, die bij  
kwetsbare mensen thuiskomen  
(zoals de thuiszorg). We vragen hen  
of ze een extra oogje in het zeil houden.  
Ook maken we extra communicatie- 
materialen, zodat de zorgverleners  
het top of mind hebben en weten wat  
ze moeten doen.  
 
Daarnaast kunnen instellingen of  
scholen de GGD benaderen voor  
specifieke vragen. Bijvoorbeeld over  
bijzondere situaties in een gebouw of  
een activiteit tijdens de hitte. In de  
meeste regio’s maakt de gemeente  
de lokale hitteplannen samen met  
de GGD. De gemeenten zijn hiervoor  
aan zet.’

Kun je wat meer vertellen over  Kun je wat meer vertellen over  
de rol van de GGD?de rol van de GGD?
Moniek: ‘Het onderwerp hitte krijgt  
gelukkig steeds meer aandacht bij de 
GGD. Wel is het wéér een thema dat erbij  
komt, terwijl we beperkte fte hebben  
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Nederland bezitten. Bij het verduur- 
zamen van woningen kunnen ze  
meenemen dat huizen niet te veel  
opwarmen tijdens perioden van hitte.’

Moniek: ‘Ik kom gemeenten tegen  
die zeggen: “We zijn geen stad, geen  
stedelijk hitte-eiland, dus met de hitte 
valt het wel mee.” Maar als in het buiten-
gebied een woning staat met een plat  
dak zonder zonwering waar overdag  
de ramen openstaan, dan is het daar- 
binnen veel warmer dan een woning  
in een stedelijk hitte-eiland waarbij  
maatregelen zijn getroffen. De buiten-
temperatuur beïnvloedt de temperatuur 
binnen, maar de binnentemperatuur 
wordt ontzettend bepaald door het 
gebouw en het gedrag van mensen. Dat 
moet nog meer tussen de oren komen.’

De aandacht ligt dus vaak op de  De aandacht ligt dus vaak op de  
buitentemperatuur. Zien jullie dat ook buitentemperatuur. Zien jullie dat ook 
op andere manieren terugkomen?op andere manieren terugkomen?
Moniek: ‘Heel veel partijen pakken hitte 
en klimaatadaptatie op vanuit ruimtelijke 
adaptatie. De buitenwereld groener  
maken. Stenen eruit, zodat het regen-
water beter kan weglopen en het koeler 
wordt. Hartstikke goed en belangrijk. 
Maar voor hitte is dit niet genoeg. Het 
gaat namelijk ook over de zorg, het  
aanpassen van gedrag en het koel  
houden van gebouwen. Dit vraagt  
om andere oplossingen dan bij water-
overlast, droogte en overstroming.  
Dat is ook onze boodschap die wij  
als GGD richting onze gemeenten  
uitdragen. Het ruimtelijke domein  
moet het hitteprobleem oppakken  
mét het sociale domein!’   

op het gebied van leefomgeving en  
gezondheid. Maar steeds meer GGD’en 
zijn met gemeenten aan de slag met  
lokale hitteplannen en geven voor- 
lichting en informatie. En best veel 
GGD’en zijn aangesloten bij een  
Regionale adaptatiestrategie (RAS)  
of een uitvoeringsagenda klimaat- 
adaptatie van de regio of gemeente. 
GGD’en proberen er onder meer voor  
te zorgen dat lokale hitteplannen daarin 
worden opgenomen.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jullie hadden het eerder over  Jullie hadden het eerder over  
maatregelen en voorlichting.  maatregelen en voorlichting.  
Wat zijn de adviezen en worden ze  Wat zijn de adviezen en worden ze  
goed overgenomen?goed overgenomen?
Moniek: ‘De adviezen zijn eigenlijk hele 
makkelijke dingen om te doen, zoals 
extra water drinken, de zonwering  
’s ochtends naar beneden doen en  
’s avonds de ramen openzetten. Maar 
mensen moeten zich daar wel bewust  
van zijn en het even doen. Er zijn  
namelijk nog steeds veel mensen die 
niet weten wanneer je de ramen open en 
dicht moet doen. Ze laten overdag hun 
raam openstaan en kunnen dan ’s nachts 
niet slapen, omdat het huis te warm is. 
Wat ik het ergste vind, is dat ze dan een 
airco kopen. Zo komen we van de regen 
in de drup. Er komt hierdoor veel CO2 

vrij en het maakt zoveel herrie dat de 
buren ’s nachts de ramen niet meer open 
kunnen zetten. In sommige situaties en 
vooral bij ouderen is een airco soms echt 
nodig voor de gezondheid. Maar doe dit 
dan nadat al die andere aanpassingen al 
gedaan zijn.’

Weten jullie of de hitteplannen werken?Weten jullie of de hitteplannen werken?
Werner: ‘Het bereik van het Nationaal 
Hitteplan is erg groot. We zien dat de 
bewustwording voor de risico’s van hitte 
groter is geworden de afgelopen jaren. 
Waar het 10 jaar geleden af en toe in het 
nieuws kwam, is dat nu constant tijdens 
een hitte-periode. Andere partijen  
communiceren nu ook, zoals het  
Nederlandse Rode Kruis. En ProRail en 
Rijkswaterstaat activeren vaak hun eigen 
hitteprotocol. In 2019 deed de Volkskrant 
een onderzoek op basis van sterfte- 
statistieken 1  en daaruit concludeerde  
de krant dat het hitteplan veel levens 
heeft uitgespaard.’

Moniek: ‘We bereiken nu inderdaad heel 
veel mensen en toch is het de vraag of  
het tot genoeg mensen doordringt dat 
hitte echt gevaarlijk kan zijn. Ik heb  
zelf verschillende onderzoeken en  
metingen 2  gedaan bij ouderen in  
woningen. Bij de vraag of ze last  
hebben van de hitte zeggen 80- en  
90-jarigen: ‘Vroeger was het ook wel  
eens heet. Waarom kom je dan nu bij 
mij?’ Ze hebben niet door dat ze een 
gevoelige groep zijn geworden.’

Meer inzetten op bewustwording dus. Meer inzetten op bewustwording dus. 
Zijn er nog andere aandachtspunten?Zijn er nog andere aandachtspunten?
Werner: ‘Hitte is altijd in de zomer- 
periode wanneer veel mensen op  
vakantie zijn. Ouderen krijgen hierdoor 
soms te maken met invallers van de 

thuiszorg en familie komt minder langs. 
Hierdoor kunnen ze vereenzamen.  
En door de hitte kunnen ouderen  
hun zelfredzaamheid kwijtraken.  
De overheid wil graag dat mensen langer 
en zelfstandig thuis wonen. Maar dan 
moet er wel een soort van vangnet zijn 
tijdens de zomer.

Verder zitten mensen het merendeel  
van de tijd binnen. We activeren het  
Hitteplan op de buitentemperatuur,  
maar uiteindelijk moet het binnen  
niet te warm worden. In Nederland  
wordt goede isolatie zoveel mogelijk 
meegenomen in de bouw, om in de 
winter warmte binnen te houden. Maar 
heel veel van die maatregelen kunnen 
er ook voor zorgen dat woningen tijdens 
hitte te veel opwarmen. Gelukkig is er nu 
een bouwnorm voor nieuwbouwhuizen, 
waarin staat hoe warm het in een  
binnenmilieu mag worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik denk ook dat woningbouw- 
verenigingen hele goede partijen zijn  
om mee samen te werken, omdat zij  
een groot deel van de woningen in  

OVER WERNER
Werner werkt sinds 2006 bij het RIVM. 
Sinds 2010 is hij betrokken bij het  
Nationaal Hitteplan. De laatste jaren  
als coördinator van het Nationaal  
Hitteplan. Daarnaast werkt hij als  
adviseur gezondheid en milieu. Ook is 
hij coördinator van het UV-team. 

OVER MONIEK
Moniek werkt sinds 2003 bij de GGD. 
Sinds 2011 werkt zij in het Boven- 
regionale Team Gezonde Leefomgeving  
voor de GGD’en in Gelderland en  
Overijssel. Dit betekent dat ze ook  
regio-overstijgend en landelijk werkt. 
Ze houdt zich veel bezig met de  
thema’s klimaat en luchtverontreiniging.  
Ook werkt ze aan Europese onderzoeks- 
projecten over hitte. Daarnaast is ze 
voorzitter van de GGD-werkgroep 
Klimaat en Gezondheid. 
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UPDATE NOVEMBER 2021
Het aantal gemeenten met een lokaal  
hitteplan als onderdeel van de  
Regionale Adaptatie Strategie (RAS)  
neemt toe. Hieronder staat beschreven hoe 
hier met succes aan gewerkt wordt in de 
regio Gelderland-Zuid, in samenwerking 
met de GGD. Een voorbeeld voor anderen, 
vanwege de koppeling tussen het sociaal 
en fysiek domein. 

RAS regio Rijk van Maas & Waal
In de RAS regio Rijk van Maas & Waal  
(Nijmegen en omgeving) hebben inmiddels 
vijf van de zeven gemeenten een lokaal  
hitteplan. GGD Gelderland-Zuid is in dit 
project betrokken om de gemeenten te  
adviseren en het proces te begeleiden.  
In dit project van de RAS Rijk van  
Maas & Waal zijn ook per gemeente  
samenwerkingsafspraken gemaakt met  
partners in het sociaal domein. Dit zorgt 
direct voor een concrete, beleidsmatige  
brug tussen het fysieke en sociale domein,  
en interne samenwerking tussen beleids- 
adviseurs van beide teams. Lokale welzijns- 
organisaties, seniorenverenigingen,  
woningcorporaties en thuiszorgorganisaties 
waren zeer enthousiast om mee te werken 
en hun steentje bij te dragen aan de  
uitvoering van communicatieacties,  
voorlichting en ondersteuning voor  
de kwetsbare groep zelfstandig  
thuiswonende ouderen. 

RAS regio Rivierenland
De overige zeven gemeenten in regio  
Gelderland-Zuid die onderdeel uitmaken  
van de RAS regio Rivierenland gaan onder 
begeleiding van de GGD met hetzelfde  
traject starten in 2022. Het streven is om 
voor de zomer van 2022 in alle gemeenten 
een lokaal hitteplan klaar te hebben liggen.

 
  Moniek: ‘Bij hitte gaat  
het ook over de zorg,  
het aanpassen van gedrag  
en het koel houden van  
gebouwen. Dit vraagt om  
andere oplossingen dan  
bij wateroverlast, droogte  
en overstroming.’ 

 
  Moniek: ‘We bereiken nu  
inderdaad heel veel mensen  
en toch is het de vraag  
of het tot genoeg mensen  
doordringt dat hitte  
echt gevaarlijk kan zijn.’ 

1 2
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heeft de doorgang onder dit station een 
verdiepte ligging. Alles is laag, dus je  
verwacht dat het bij een hevige regenbui  
onderloopt. Hierdoor zou het spoor  
niet meer bereikbaar zijn. Maar dat is  
hier heel mooi opgelost. Het water  
wordt namelijk afgevoerd naar een  
wateropvang onder de grond, dat  
gebruikt wordt voor de bewatering  
van het groen. Het is dus eigenlijk een 
zwembad onder het plein.’

Stefan: ‘De bak heeft ongeveer de  
capaciteit van een olympisch zwembad, 
maar je ziet er helemaal niks van. Het 
teveel aan water stroomt door naar een 
infiltratie of “zaksloot”.’ 
 
Invloed van klimaatveranderingInvloed van klimaatverandering
Dat aanpassingen hard nodig zijn,  
blijkt ook uit de impact van klimaat- 
verandering op het spoor.

Onno: ‘Het spoor heeft altijd last van 
weersinvloeden. Denk aan gladde  
sporen, spoorspattingen, blaadjes of  
zelfs bomen op de rails. De extra factor 
door klimaatverandering is dat het  
in hevigheid toeneemt. We lopen  
hierdoor tegen systeemgrenzen aan,  
omdat de systemen niet voor deze  
condities ontworpen zijn. Dat is echt  
een nieuwe uitdaging.’

Stefan: ‘Piekbuien die in het verleden 
voorkwamen, komen nu vaker en op 
meerdere plaatsen voor. De buien zijn 
ook veel heviger. Hierdoor lopen tunnels 
en delen van het spoor onder water.  
De elektronische installaties die langs  
het spoor liggen, kunnen hierdoor  
storingen gaan geven. En dat werkt weer 
door in de dienstregeling. Maatregelen 
die we hiervoor toepassen zijn het op 

hoogte brengen van elektronica en  
het aanpassen van relaiskasten.’

Onno: ‘Een ander probleem is hitte.  
De systemen zitten nu in dichte metalen 
kasten langs het spoor. Bij hitte worden 
die bloedheet. Op een gegeven moment 
komen ze boven de ontwerptemperatuur 
en dan is het afwachten wat zo’n systeem 
gaat doen. We schilderen ze her en der 
al wit. We willen de systemen ook gaan 
aanpassen, maar dat kan op korte termijn 
niet grootschalig. Hetzelfde geldt voor 
het spoor en de wissels. Deze zijn  
van metaal en dat zet uit bij warmte.  
Je moet er niet aan denken dat op een 
hete dag Utrecht eruit ligt, dan staan er  
300 treinen te koken zonder airco.’ 
 
 
 

Stefan: ‘En als de airco uitvalt, moeten  
we mensen snel weg kunnen halen.  
Als het buiten veertig graden is, ga je  
in een treincoupé van je graatje. Naast 
voorbeelden, zoals piekbuien en hitte, 
krijgen we ook te maken met een  
combinatie van factoren van klimaat- 
verandering. Zo trekt zwaardere regenval 
in combinatie met meer en langdurige 
periodes van droogte een wissel op de 
vaak meer dan honderd jaar oude  
funderingen van de spoorbanen.’

Kwetsbaar en complex netwerkKwetsbaar en complex netwerk
Onno vertelt verder: ‘Een van de  
nadelen van het spoorproduct is dat  
het een complex netwerk is. Als daar  
een cruciale schakel uitvalt door wat  
dan ook, dan hebben we daar in het  
hele land last van. Sommige klimaat- 
veranderingen hebben een groot  
effect op het spoor. We hebben het  
dan niet over storinkjes die binnen  
vierentwintig uur verholpen zijn.’

Stefan vindt het ook belangrijk verder  
te kijken dan het spoor. ‘Klimaat- 
veranderingen hebben ook effect  
op andere vormen van vervoer.  
De afgelopen jaren was er veel droogte, 
waardoor rivierstanden zakken. Dat  
geeft problemen voor de scheepvaart. 
Wanneer de scheepvaart het niet meer 
aan kan, willen we heel snel over kunnen 
op andere manieren van vervoer.  
Maar we kunnen niet van de ene op  
de andere dag ineens alles wat op  
een schip gaat op een trein zetten.  
Eigenlijk moeten we dus alle soorten 
vervoer meenemen in de planvorming en 
rekening houden met de mogelijkheden 
om lading of reizigers tijdelijk op een 
andere modaliteit over te zetten.’

ToekomstbrilToekomstbril
Volgens Stefan en Onno moet het roer  
om. Stefan: ‘We moeten continu in  
gedachten houden dat het klimaat  
verandert. Aanpassingen aan het klimaat 
zijn een blijvertje en dat zal steeds  
duidelijker zichtbaar worden. Bij ieder 
project moeten we daar van tevoren 
bewuste keuzes in maken.’

Onno: ‘Het is belangrijk rekening te  
houden met waarden en normen  
die in de toekomst gaan gelden.  

S
tefan: ‘Station Driebergen-Zeist zou een grote  
metamorfose ondergaan. We wilden er een groen en  
duurzaam station van maken en we zochten naar een 
alternatief voor de overwegen die vaak lang dicht waren. 
Het nieuwe station zou ruimer en opener worden en je 
zou onder de perrons door kunnen fietsen. Het risico 

daarvan was dat door die verdiepte ligging veel water zou gaan  
ophopen. Dus daar moesten we een oplossing voor zoeken.  
Zo werd klimaatbestendigheid ineens extra urgent, want het risico  
op wateroverlast wordt alleen maar groter als zware regenval vaker 
voorkomt. Door hier een aanpassing voor te vinden, konden we  
twee vliegen in een klap slaan: zo maakten we het nieuwe station  
ook nog eens klimaatbestendig. En dit sloot mooi aan bij hoe de  
gemeente(s) het graag zag(en). Gemeente Zeist, gemeente Utrechtse  
Heuvelrug, provincie Utrecht, ProRail, Arcadis en BAM vonden  
elkaar hierin en hebben dus echt uitgepakt met elkaar.’

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onno: ‘Klimaatadaptatie is hier niet specifiek als eis meegegeven.  
Maar je ziet als alle partijen, zoals in Driebergen-Zeist, bij elkaar komen  
en openstaan voor elkaars wensen, dit soort voorbeelden ontstaan,  
die nodig zijn om samenwerking elders weer meer energie te geven.’ 
 
Een zwembad in Driebergen-ZeistEen zwembad in Driebergen-Zeist
Onno vertelt enthousiast verder over de klimaatbestendige  
aanpassingen in Driebergen-Zeist. ‘Zoals Stefan net al aangaf  

Stefan Jak en Onno Hazelaar 
werken beiden bij ProRail.  
Ze proberen al jaren, met  
toenemend succes, binnen hun  
organisatie aandacht te vragen  
voor aanpassingen aan het  
klimaat. Ze vertellen over de  
impact van klimaatverandering  
op en rond het spoor en de  
klimaatbestendige aanpassingen  
op station Driebergen-Zeist.  
Ook gaan ze in op het belang  
van een toekomstbril en  
een consistent beleid vanuit  
de overheid. 

Aanpassingen Station Driebergen-Zeist
Station Driebergen-Zeist maakte de afgelopen drie jaar een metamorfose 
door. Zo is er hard gewerkt aan een nieuw busstation en een parkeergarage.  
Met het opheffen van twee overwegen en de komst van de onderdoorgang 
van de Hoofdstraat ontstond er een veilige verkeerssituatie. Ingenieursbureau  
Arcadis zette in de plan- en ontwerpfase voor dit stationsgebied duurzaam-
heid op de eerste plaats, inclusief de aandacht voor klimaatadaptatie.  
De basisplannen zijn vervolgens met het integrale team van ProRail, Arcadis 
en aannemer BAM in samenspraak met de omgevingspartijen gerealiseerd.  
Dit resulteerde in het terugwinnen van energie door het gebruik van 
restwarmte uit technische ruimtes, het gebruik van duurzame materialen en 
hergebruik van sloopmateriaal. Door de vele geplante bomen ontstond er 
naast een beter ecologisch klimaat, een natuurlijke bescherming tegen hitte. 
Ook wordt regenwater opgevangen en in de directe omgeving hergebruikt. 
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 Onno: ‘We lopen tegen  
systeemgrenzen aan,  
omdat de systemen niet  
voor deze condities  
ontworpen zijn. Dat is echt  
een nieuwe uitdaging.’

Zaksloot > 

<  Stefan (links) en Onno (rechts)  
bij station Driebergen-Zeist
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Veel techneuten werken nog met wat  
we nu kennen, maar de wereld om ons 
heen verandert snel. Dat vraagt om een 
andere zienswijze, waarbij je vanuit de 
toekomst terug redeneert op basis van 
ernst en effecten. We hebben een  
landelijke stresstest gedaan in het kader 
van het Deltaplan. Daaruit blijkt dat 
we op veel locaties kwetsbaar zijn voor 
extreem weer.’

Stefan: ‘We werken met de Handreiking 
klimaatadaptatie ProRail  1  waarbij we  
op projectniveau naar de verwachte  
weerselementen binnen het project- 
gebied kijken om te zien welke  
uitdaging hier ligt. Met de stakeholders 
bepalen we dan de ambitie en leggen  
we vast in hoeverre we klimaatadaptatie 
mee willen nemen. Vervolgens bedenken  
we welke maatregelen we kunnen 
nemen, wat de kosten zijn en wat het 
oplevert richting 2050.’ 

Onno: ‘Deze aanpak voor projecten 
maakt deel uit van de klimaatadaptatie- 
strategie, waarvan we begin 2021 een 
eerste versie aan het ministerie willen 
voorleggen. We nemen hierin de  
samenhang per locatie mee en wat we 
waar en wanneer willen gaan doen. Wij 
kunnen en willen in keuzes adviseren, 
maar we moeten uiteindelijk met elkaar 
kijken wat het meest haalbaar is en in 
welke periode.’

Het belang van een consistent beleidHet belang van een consistent beleid
Om tot een goede gezamenlijke strategie 
te komen pleiten Stefan en Onno voor 
een consistent beleid vanuit de overheid.
Onno: ‘We werken met dure middelen 
en systemen die wel vijftig jaar meegaan. 
Dat vraagt om een richtinggevend beleid 
hoe en op welke punten in Nederland we 

daar mee omgaan. Een station duurt zes 
tot zeven jaar voordat we het gebouwd 
hebben. Dus als we naar een robuust 
spoorsysteem toe willen, dan kan je daar 
geen beleid in hebben dat wisselt door  
de jaren heen.’

Stefan: ‘Gelukkig is er vanuit IenW heel 
veel aandacht voor klimaatadaptatie.  
Tegelijkertijd zien we dat het Rijk heel 
veel doelen heeft en nog geen keuze 
maakt wat als eerste aan te pakken.’

Onno: ‘Maar daar kunnen we momenteel  
heel goed met IenW over praten. Als  
we begin 2021 met het ministerie ook 
duidelijke kaders en beleidsafspraken 
kunnen maken hoe we het de komende 
jaren qua activiteit inhoud gaan geven  
en wanneer de financiering goed  
geregeld is, dan denk ik dat we mooie 
stappen aan het maken zijn.’

SamenwerkenSamenwerken
Ook met de samenwerking met  
gemeenten, provincies en water- 
schappen zijn Stefan en Onno over  
het algemeen tevreden. Maar Stefan  
ziet ook een aantal uitdagingen.  
‘Het is echt een hele kluif om als  
landelijke partij te praten met de hele 
omgeving. Wij moeten met x aantal  
gemeenten en met x aantal water- 
schappen praten. De kunst is hoe we 
overal betrokken blijven. We werken  
nu met een aantal gemeenten en  
waterschappen wat intensiever  

samen, met de hoop dat die kennis zich 
doorvertaalt. Je kan namelijk niet met 
iedereen de dialoog van A tot Z voeren. 
Ook proberen we met andere infra- 
partners veel af te stemmen, zodat je 
samen punten kan aandragen.’ 

Onno: ‘Iedere stakeholder heeft zijn  
eigen belangen. Wat voor ons een  
veiligheidsrisico is, hoeft voor een lokale 
gemeente helemaal geen risico te zijn. 
Hoe breng je dat bij elkaar? Dat kan  
alleen maar door in dialoog te gaan.  
Dan kom je tot kansen met elkaar.  
Jullie hebben een probleem, wij hebben 
een probleem en door die verschillende 
dingen bij elkaar te brengen kom je tot 
mooie oplossingen.’   

OVER STEFAN
Stefan is adviseur Omgevingswet bij ProRail 
en houdt zich daarnaast bezig met het 
onderwerp klimaatadaptatie. Hij heeft  
een achtergrond in de weerkunde. Hij heeft 
veel ervaring met projectmanagement en 
implementatie van een nieuwe aanpak  
voor projecten, vanwege bijvoorbeeld wets- 
wijzigingen of andere nieuwe uitdagingen.

OVER ONNO
Onno is infra architect bij ProRail en houdt 
zich met integrale systemen bezig. In zijn 
vorige functie was hij verantwoordelijk voor 
alle civiel- en energie technische systemen 
bij ProRail. Hij kijkt continu of de techniek 
goed werkt en of dat in de toekomst zo 
blijft. Het klimaat als veranderde factor 
speelt daar een belangrijke rol in.

UPDATE NOVEMBER 2021
Stefan: ‘Na het verschijnen van dit artikel ging  
er bijna een jaar voorbij waarin veel gebeurde. 
Het sterkt ons dat we de lijn konden voortzetten 
die we hier al schetsen.’  

Risicodialogen en coproductie
‘We voerden bijvoorbeeld veel gesprekken of 
zogenaamde risicodialogen met partijen om ons 
heen over de uitdagingen qua klimaatadaptatie. 
Dit ging in een heel prettige coproductie, samen 
met Rijkswaterstaat en een aantal provincies, 
zoals Overijssel en Noord-Holland. Het maakt het 
beeld steeds meer compleet en duidelijk zicht-
baar dat we elkaar echt nodig hebben voor een 
klimaatadaptieve omgeving. We zoeken daarom 
nadrukkelijk naar gezamenlijke acties, naast wat 
iedere partij vanuit de eigen verantwoordelijkheid 
kan of moet doen. Tegelijkertijd zien we dat het 
nog wel een hele kluif is om met elkaar gezamen-
lijke en concrete afspraken te maken. Dit komt 
door de dynamiek bij iedere partij, de besluitvor-
mingsprocessen en de informatie die nodig is.’ 

Onderzoek met kennisinstellingen 
‘We zetten dan ook ons eigen onderzoek voort 
met de kennisinstellingen, waaronder het KNMI. 
Zeker nu vanuit de allernieuwste klimaatscenario’s 
duidelijk wordt dat enkele weersextremen nog 
vaker kunnen voorkomen of intenser worden, dan 
waar we nu van uitgaan. Daar moeten we op in 
spelen als we het spoorsysteem goed willen laten 
blijven functioneren. De extreme neerslag dit jaar 
in Limburg, die ook het spoor raakte, maakte dat 
al duidelijk.’ 

Handreiking en totale uitvoeringsagenda
‘Tot slot doen we in de voorbereiding en uit-
werking van onze eigen projecten steeds meer 
ervaring op met klimaatadaptatie via de eigen 
handreiking. En ondertussen gaan de gesprekken 
met en binnen IenW door, voor onder andere  
de totale uitvoeringsagenda.’

30     KLIMAATVERHALEN – 6 sectoren over omgaan met klimaatverandering

 
  Stefan: ‘Gelukkig is er vanuit 
IenW heel veel aandacht  
voor klimaatadaptatie.’

Moestuinproject met een bewoner  
van Alwel en Wonen Breburg

1



Paul de Beer (wethouder Breda, ten tijde van dit interview) en Karo van Dongen 
(Raad van Bestuur woningcorporatie Alwel en voorzitter Groene Huisvesters)  
vertellen over de invloed van klimaatverandering op woningcorporaties.  
Ze praten over het bewustzijn van bewoners en hoe ze in beweging zijn te krijgen.  
Ook komen knelpunten aan bod, wat corporaties en gemeenten samen kunnen  
doen en welke stappen er nog te zetten zijn.

K
aro: ‘Als het een beetje 
slecht weer is, dan  
krijgen wij een hele  
batterij meldingen  
van mensen die water-
overlast ondervinden. 

Denk aan lekkages of waterproblemen op 
straatniveau. We krijgen relatief weinig 
meldingen van problemen door hitte, 
omdat mensen zich beperkt realiseren 
 waar het mee samenhangt. Ik heb  
sowieso de indruk dat veel bewoners  
zich nog onvoldoende bewust zijn van  
de gevolgen van klimaatverandering 
en wat oplossingen kunnen zijn voor 
extreem weer. Ze zien wel dat er in  
het weerbeeld dingen veranderen,  
maar veel mensen hebben twijfels bij  
verduurzaming en bij de noodzaak  
van een klimaatakkoord.  
In de stad neemt het animo voor  
geveltuintjes wel toe, maar ik denk dat 
het besef nog heel beperkt aanwezig is. 
Het is eerder: “Ik schaf wel een mobiele 
airco aan!”, terwijl dat nu juist op de 
langere termijn een tegengesteld  
effect heeft.’ 

Paul: ‘Bovendien zijn voor bewoners 
vooral de woonlasten erg belangrijk  
en zijn ze bij hun keuzes meestal  
financieel gedreven.’

Vanuit de mensen zelfVanuit de mensen zelf
Karo: ‘Wij praten nu heel veel over hoe 
we bewoners mee kunnen krijgen. Er 
zijn mooie voorbeelden van woningcor-
poraties, die bij de Groene Huisvesters 
zijn aangesloten, waarbij bewoners zelf 
kunnen aangeven welke maatregelen  
ze willen afnemen van hun corporatie. 
Het is een soort cafetariamodel,  
waarbij het vooral gaat over het  
geloof van mensen.’

Paul vult aan: ‘Als het uit de mensen  
zelf komt is de kans groter dat het  
meer wordt dan een klein pilot project.  
Wat we als grote organisaties, zoals  
de gemeente en de corporaties, vooral  
niet moeten doen is een hovenier  
inhuren en die alles laten uitvoeren  
om vervolgens tegen bewoners te zeggen 
dat het geregeld is. Het eigenaarschap 
voelen en om kunnen gaan met de  
beheerfase, dat is echt cruciaal voor  
transities. Iets groens neerzetten is  
geen rocket science.  

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het 
fatsoenlijk onderhouden wordt, dat het 
betaalbaar is en dat het er over vijf jaar 
nog is. Ik ben voor een heart en mind 
aanpak, waarbij we mensen enthousias-
meren in plaats van dat we ze met regels 
dingen opleggen. We moeten niet als een 
bulldozer over de samenleving rijden.  
Tegelijkertijd vind ik dat je op sommige 
dingen, die je pertinent niet wil, iets 
harder moet sturen. In die fase zitten 
we nu wel. Als wethouder overweeg ik 
nu bijvoorbeeld om in nieuwe bestem-
mingsplannen op te nemen dat tuintjes 
maximaal vijftig procent betegeld mogen 
worden. Dit wordt elders in het land ook 
al wel gedaan.’

Karo: ‘Het gaat inderdaad om een stukje 
verleiding en om een stukje sturing. 
Volgens mij moeten we van een strategie 
waarbij we bij mensen langskomen en 
nadenken hoe we ze meekrijgen naar een 
aanpak van verleiden. Een goed voor-
beeld van hoe dit kan werken is een van 
onze projecten bij bewoners van allerlei 
nationaliteiten in een hoog flatgebouw 
(Moerwijkzicht in Breda). We hebben 
daar per etage een bewoner gevonden  
die het voortouw wilde nemen. Dat 
bleken mensen te zijn die zich opeens 
enorm verdiepten in de techniek en die 
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 Paul: ‘We moeten niet  
als een bulldozer over de  
samenleving rijden.’
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Verder organiseren we soms projecten 
vanuit onze medewerkers. Zo heeft  
een aantal van hen tegels uit tuintjes 
gehaald en oude schuttingen  
omgebouwd naar bloembakken die  
we aan bewoners hebben aangeboden. 
En her en der kijken we of we ook iets 
kunnen met groene daken of simpele 
dingen, zoals regentonnen in de tuin. 
Ook stimuleren we mensen om minder 
stenen in de tuin te leggen en stenen  
te vervangen door groen.’

Beschikbare middelenBeschikbare middelen
De corporaties zijn dus al hard aan  
de slag met aanpassingen en het  
meekrijgen van bewoners, maar er  
zijn ook knelpunten te noemen. 

Paul: ‘Vergroenen van tuinen  
concurreert met verduurzamen van  
woningen en van het gas afgaan.  
Nieuwbouw realiseren is vaak niet  
rendabel voor corporaties, dus dat  
concurreert weer met hoe er met  
bestaand bezit wordt omgegaan.  
En gemeenten hebben het op het  
moment eerlijk gezegd ook niet zo  
heel erg makkelijk. De intrinsieke  
motivatie hier iets mee te doen is  
hoog, maar het is soms nog best wel  
puzzelen om tot een betekenisvol  
project te komen.’
 
Karo beaamt: ‘Dat heeft inderdaad te 
maken met de afweging die we moeten 
maken. We willen woningen betaalbaar 
houden, nieuwe woningen bouwen  
en voldoende woningen beschikbaar 
hebben. Daar staat gewoon heel veel 
druk op. Tegelijkertijd willen we  
verduurzamen in termen van C02- 
neutraliteit. We willen van alles,  
dus de keuze waar we middelen op  

inzetten, is wel lastig. Waar het bij 
CO2-neutraliteit nog te linken is aan 
financiën, besparingen op de energie- 
lasten, is dat voor klimaatadaptatie  
en circulariteit veel ingewikkelder.  
En daar zit denk ik een beetje de crux. 
Dit zou zich wel zo kunnen ontwikkelen.  

En tegelijkertijd realiseerde ik me  
toen Paul zat te praten: ooit zijn  
woningbouworganisaties ontstaan  
vanuit slechte woonomstandigheden.  
Zo waren er woningcorporaties die  
bijvoorbeeld Licht en Lucht heetten.  
Het ging er toen om dat er voldoende 
licht en lucht in de woningen aanwezig 
was. Vanuit dit historisch perspectief 
past het ons dus om met klimaat- 
adaptatie aan de slag te gaan. Het gaat 
niet alleen over betaalbaar wonen,  
maar ook over gezond wonen. 
Die gezondheid komt geleidelijk wel 
meer in het geding als we te maken  
krijgen met hitte in woningen.  
Ik realiseer me nu dat we moeten  
nadenken over welk deel van de  
investeringsruimte we daaraan kunnen 
besteden. Bovendien denk ik dat dit 
gezondheidsaspect bij corporaties nog 
behoorlijk onderbelicht is. Ik denk dat als  

dit besef gaat ontstaan, niet alleen bij 
individuen maar ook bij instituten als de 
onze, dat je dan echt meters gaat maken.’

Samenwerking gemeenten en  Samenwerking gemeenten en  
woningcorporatieswoningcorporaties
Volgens Karo is er ook nog veel meer  
te halen uit de samenwerking tussen 
gemeente en corporaties. ‘Het is voor  
de gemeente zoeken en het is voor de 
corporatie zoeken. We hebben allebei  
de ambitie en oog voor aanpassingen  
aan het klimaat, maar de samenwerking 
kan zeker nog wel intensiever.’

Paul: ‘In Breda kijken we hoe we grote 
ontwikkelprojecten kunnen koppelen 
aan de bestaande stad. Dit biedt  
ook mogelijkheden voor nieuwe  
ontwikkelingen op buurt- of wijkniveau. 
Iets nieuws zetten we in principe gewoon 
klimaatbestendig neer. Maar is het dan 
niet mooi om die momenten aan te  
grijpen om de bestaande stad in die 
buurt ook mee te laten profiteren van 
die nieuwe ontwikkelingen? Als we de 
openbare ruimte aan het vergroenen zijn, 
kunnen we dat ook doen bij aanpalende 
bestaande straten. Dat is onze actuele 
denklijn, waar veel energie op zit en  
waar corporaties en gemeente elkaar  
heel natuurlijk kunnen vinden.’ 

Delen van kennis Delen van kennis 
Begin oktober bezoekt de Delta- 
commissaris Breda. Paul en Karo zijn 
daarbij. Paul wil de Deltacommissaris 
laten zien hoe de corporaties en de  
gemeente sommige dingen al goed  
samen organiseren. ‘Ik wil hem vragen  
daar een lans voor te breken op  
landelijke schaal. En misschien ga  
ik hem ook wel vragen ervoor te  
zorgen dat gemeenten en corporaties  

ook bereid waren om vaker met ons in 
gesprek te gaan. Vervolgens gingen zij 
hun medebewoners, soms zelfs met de 
hulp van tolken, vertellen waarom het 
een goed idee was. Als iemand van de 
gemeente of een corporatie hetzelfde 
verhaal vertelt, denken mensen:  
“Het zal wel”. Maar als de buurman  
zegt dat het een goed idee is, dan wordt 
de beweging vaak wel gemaakt.

Ook heb ik een voorbeeld van hoe het 
juist niet werkt. Een aantal jaar geleden  
zijn wij een project begonnen in een 
complex waarvan we dachten dat de 
woningen geschikt zouden zijn voor 
verduurzaming. We hadden ons hierbij 
verkeken dat de bewoners helemaal niet 
zo geschikt waren voor verduurzaming. 
Veel senioren zeiden: “Joh, ik ga binnen 
nu en een paar jaar verhuizen, laat me 
alsjeblieft met rust.”’
 
Groene buurtjesGroene buurtjes
Paul voelt veel voor een wijkaanpak. 
‘We hebben een project gedaan met 
Groene buurtjes, waarbij bewoners van 
een corporatiewoning en huiseigenaren 
samen in een aantal weekenden de buurt 
vergroenen. Helaas kwam corona dit 
voorjaar erdoorheen fietsen. Dat is wel 
jammer, want er zat heel veel energie in 
de aanloop van dit project. Waar we voor-
heen in wijken aanbelden met de vraag 
of mensen elkaar willen ontmoeten, 
gebruiken we een project als de Groene 
buurtjes nu als inhoudelijke aanleiding 
om contact te leggen met bewoners. 
Op die manier is het een lader voor een 
wijkproces, het verstevigen van sociale 
contacten in een wijk. En als iemand 
een andere reden heeft om mee te doen 
dan het klimaat is het ook goed. Het gaat 
uiteindelijk om het resultaat.’

Karo: ‘Volgens mij moeten we het samen 
doen. Dat sluit aan bij wat Paul erover 
zegt. Gelukkig staan in een woonwijk 
nooit alleen maar sociale huurwoningen 
of alleen maar particuliere woningen. 
Wat we bij onze duurzame projecten al 
merken is dat particulieren steeds vaker 
geïnteresseerd zijn om mee te doen.  
Of iemand nou een huurder is of een  
woningeigenaar, dat wordt steeds  
minder relevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn nu nog bezig met hoe we  
bewoners in beweging krijgen, maar ik 
verwacht dat er een tijd komt dat het 
gaat kantelen als de energielasten  
stijgen. De vraag is dan of wij onze 
bewoners wel kunnen bijbenen. Zij zijn 
namelijk financieel gedreven en ik kan 
me voorstellen dat bewoners straks 
zeggen: “Leuk dat ik in 2045 aan de beurt 
ben, maar ik wil nu.” Wij worden dan 
steeds meer facilitator en steeds minder 
uitvoerder of initiatiefnemer. Als wij 
maar zorgen dat we aanhaken op goede 
initiatieven, dan krijgt het ook z’n  
waarde voor mensen.’

De lucht in bouwenDe lucht in bouwen
Naast de acties gericht op bewoners  
zijn corporaties ook zelf aan de slag met 
aanpassingen aan het veranderende 
klimaat. Karo: ‘Bij nieuwbouw kunnen 

we zelf keuzes maken. We hebben al 
aardig wat ervaring met het bouwen 
van duurzame woningen. En wat betreft 
circulariteit en klimaatadaptatie kijken 
we nu ook echt naar de kavel waarop de 
woning staat en de omgeving eromheen. 
We proberen die al een stuk groener aan 
te leggen dan we in het verleden zouden 
hebben gedaan. 

Wat we ook doen bij nieuwbouw,  
en meenemen bij onderhoud van  
bestaande projecten, is verdichten.  
We bouwen meer de lucht in, waardoor 
we de mogelijkheid krijgen om veel  
meer groen in de omgeving te realiseren. 
Hierin is het wel zoeken naar een  
balans. Over het algemeen merk je dat 
mensen graag in een groene omgeving 
wonen, maar vanuit beheerperspectief  
is het niet altijd zo makkelijk. Want  
wat we ook wel zien, is dat we groen 
aangelegd hebben en dat het dan een 
vorm aanneemt waardoor mensen zich 
sociaal onveilig voelen. Dat is nog wel 
een aandachtspunt. 
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 Karo: ‘We bouwen meer de  
lucht in, waardoor we de  
mogelijkheid krijgen om  
veel meer groen in de  
omgeving te realiseren.’
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 Karo: ‘We zijn heel erg  
vaak allemaal ons eigen  
wiel aan het uitvinden.  
En dat is doodzonde.’

UPDATE NOVEMBER 2021
‘We hebben het afgelopen jaar echt stappen 
gemaakt in de samenwerking’, aldus Karo 
van Dongen en duurzaamheidsadviseur 
Anke Struijs van Alwel bij navraag naar de 
stand van zaken nu. ‘Met de Initiatiefgroep 
Klimaatadaptatie en Biodiversiteit (IKAB) 
werken we (gemeente, corporaties en de 
gezamenlijke huurderskoepels in Breda)  
al samen aan zeker tien projecten.   
Een mooi voorbeeld is Linie-Zuid in Breda. 
De woningen kregen een flinke opknapbeurt 
en werden energiezuiniger gemaakt.  
Bovendien gaat de buurt volledig van het 
gas af, doordat we de woningen aan gaan 
sluiten op het warmtenet. Aansluitend 
pakken we het openbaar gebied en de 
tuinen aan. Er komt veel meer groen en er 
verdwijnt een hoop steen en asfalt, zodat we 
het regenwater beter kunnen opvangen en 
bewoners minder last hebben van hitte in 
de zomer. Bovendien moet ook de luchtkwa-
liteit erdoor verbeteren en komen er fijne 
speel- en ontmoetingsplekken. De plannen 
kwamen samen met bewoners tot stand. 
Volgend jaar starten we met de uitvoering.’
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investeringscapaciteit krijgen om  
dat nog meer te kunnen doen.  
Verder ga ik de Deltacommissaris  
met mijn Bredase pet op vragen hoe  
hij ons regionale watersysteem,  
dat helemaal samenkomt in Breda,  
samen met ons wil aanpakken. Dan  
kunnen wij mooie woningen op een  
klimaatbestendige manier realiseren  
aan dat water.’ 
 
Helaas kon het bezoek vanwege  
corona niet plaatsvinden en zullen de 
vragen op een later moment aan de  
deltacommissaris worden gesteld.

Karo ziet vooral een rol van de  
Deltacommissaris in het verbinden.  
‘Er zijn steeds meer initiatieven die  
allemaal lokaal of in het beste geval  
regionaal vormgegeven worden.  
Volgens mij kan hij en zijn achterban  
een belangrijke rol spelen in het  
faciliteren van verbindingen, zodat  
kennis gedeeld wordt en het niet  
lokaal blijft hangen. Het lijkt mij  
goed dat we van elkaar weten wat  
waar gebeurt en dat we daar ons  
voordeel mee kunnen doen. Hetzelfde 
zou ik eigenlijk aan de VNG en Aedes  
willen vragen. Gemeente Breda loopt  
zeker voor op andere gemeenten  
wat betreft aanpassingen aan klimaat- 
verandering. VNG zou een rol kunnen  
spelen in het delen van die kennis en  
het verbinden van partijen hierop.  
 
Mijn oproep aan Aedes: zorg ervoor  
dat de kennis ergens bij elkaar komt  
en dat corporaties kennis van elkaar  
kunnen overnemen. We zijn heel erg  
vaak allemaal ons eigen wiel aan het  
uitvinden. En dat is doodzonde.’   
 

OVER PAUL
Ten tijde van het interview in 2020:  
Paul houdt zich als wethouder bezig met 
stedelijke ontwikkeling, vastgoed, klimaat 
en regionale samenwerking. Een van de 
pijlers van Breda is samen te vatten in drie 
woorden; groen, gastvrij en grenzeloos. 
Vanwege de nadrukkelijke ambitie heeft 
de gemeente hiervoor extra middelen 
beschikbaar gemaakt. Ook neemt Paul 
als VNG-vertegenwoordiger deel aan het 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie van het 
Deltaprogramma.   
Vanaf oktober 2021 werkt Paul als  
Manager Programma Zuidwestelijke  
Delta bij het Nationaal Deltaprogramma.

OVER KaRO
Karo is voorzitter van de Groene  
Huisvesters. Groene Huisvesters is een 
samenwerking tussen corporaties,  
het ministerie van Binnenlandse Zaken  
(BZK), de Vereniging van Nederlandse  
Gemeenten (VNG), de Woonbond en  
Aedes om de verduurzaming van de  
bestaande woningvoorraad te versnellen.  
De Groene Huisvesters probeert nu ook 
op de thema’s klimaatadaptatie en  
circulariteit verbindingen te leggen met 
andere sectoren. Ook is Karo bestuurder 
bij Alwel, een woningcorporatie actief in 
Breda, Ettenleur en Roosendaal. 

**
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LevendeLevende  tuintuin
Tuin die ruimte biedt voor verschillende 
soorten dieren en planten

LokaalLokaal  HitteplanHitteplan
Lokale verdere uitwerking van  
het Nationaal Hitteplan

MeekoppelkansenMeekoppelkansen
Kansen om klimaatadaptieve  
maatregelen te verbinden aan de  
uitvoering van andere opgaven in de 
fysieke leefomgeving

NationaalNationaal  HitteplanHitteplan
Communicatieplan vanuit het RIVM 
waaruit verwachtingen en maatregelen 
aangereikt worden waarmee de gevolgen 
van aanhoudende hitte beperkt kunnen 
worden

NatuurinclusiefNatuurinclusief  bouwenbouwen
Manier van bouwen waarin natuur als 
een vanzelfsprekend onderdeel wordt 
meegenomen

OverstortOverstort
Opening waarlangs het teveel aan  
rioolwater wordt geloost als het  
rioolsysteem vol is, meestal in sloten, 
vijvers of kanalen

PolderdakPolderdak
Groen dak waarop een flinke laag water 
langdurig kan blijven staan en kan 
worden benut als watervoorziening voor 
planten

RisicodialoogRisicodialoog
Gesprek met verschillende collega’s, 
externe organisaties of bewoners over  
de risico’s van klimaatverandering 

RoutekaartRoutekaart  bestaandebestaande  bouwbouw
Stappenplan hoe klimaatadaptatie mee 
te nemen bij grote veranderingen in 
bestaand bebouwd gebied

SponswerkingSponswerking
Tijdens neerslag water vasthouden  
door in een gebied op veel plekken  
kleinschalige maatregelen te treffen en 
de bodem te benutten, zodat dit gebied  
in tijden van droogte over voldoende 
water beschikt

TegelsTegels  wippenwippen
Weghalen van stenen uit tuinen en  
openbare ruimte om plaats te maken 
voor beplanting

UitvoeringsagendaUitvoeringsagenda
Agenda waarin staat beschreven  
welke klimaatadaptieve activiteiten, 
maatregelen en/of onderzoeken er  
wanneer gedaan worden

VergroenenVergroenen
Verharding vervangen door planten  
en bomen

VerziltingVerzilting
Toename van het zoutgehalte in  
de bodem, het grondwater en het  
oppervlaktewater 

WadiWadi
Verlaging in het maaiveld met daarover 
vaak gras, waarin regenwater tijdelijk 
kan worden vastgehouden. Water dringt 
dan langzaam in de bodem en/of wordt 
vertraagd afgevoerd via een drain 

WatersysteemWatersysteem
Geheel van oppervlaktewater,  
grondwater, bergingsgebieden,  
waterkeringen en kunstwerken  
(zoals duikers, buizen en sluizen)  
waarin alles met elkaar verbonden is  
en afhankelijk van elkaar is

WatervriendelijkeWatervriendelijke  tuintuin  
Tuin die water kan opvangen

WerkregioWerkregio
Regionaal samenwerkingsverband  
voor klimaatadaptatie van verschillende  
decentrale overheden (gemeenten,  
waterschappen en provincies) 
 

Deze woordenlijst kwam mede tot stand 
door de handige woordenlijst van  
Het Hoogheemraadschap van Delfland

AfkoppelcoachAfkoppelcoach
Deskundige die mensen adviseert over 
de wijze waarop ze regenwater kunnen 
afkoppelen

AfkoppelenAfkoppelen
Regenpijp losmaken van het riool, zodat 
regenwater kan afstromen, infiltreren of 
worden opgevangen in een regenton

BergingseisBergingseis
Door de gemeente voorgeschreven  
verplichte hoeveelheid op te vangen 
water op het eigen terrein

Financiële prikkelsFinanciële prikkels
Financiële manieren om klimaat- 
adaptatie te stimuleren, zoals subsidies 
of belastingvoordelen

FunderingsschadeFunderingsschade
Schade aan funderingen en opstallen  
als gevolg van bodemdaling of lage 
grondwaterstanden 

GevolgbeperkingGevolgbeperking 
Beperken van de effecten als een  
voorziening, zoals een dijk of  
waterberging, niet in staat is om  
bescherming te bieden 

GevolgschadeGevolgschade
Indirecte schade veroorzaakt door  
klimaatverandering, zoals ecologische  
effecten, gezondheidsimpact,  
faillissement of waardedaling 

Groen KlimaatpleinGroen Klimaatplein
Fysiek plein in het tuincentrum,  
bedoeld om bezoekers te informeren 
en te inspireren om hun tuin groen en 
watervriendelijk in te richten

HemelwaterverordeningHemelwaterverordening
Verplichtende voorwaarden aan het  
lozen van afvloeiend hemel- of  
grondwater in de bodem of het riool.  
Of de verplichting voor het beëindigen 
van lozingen van afvloeiend hemel-  
of grondwater in een vuilwaterriool 
(afkoppelen).

Hitte-eilandHitte-eiland
Gebied in de gebouwde omgeving waar 
de temperatuur 4-7 graden hoger ligt  
dan elders en waar de hitte ’s nachts 
langer blijft hangen

HittestressHittestress
Lichamelijke klachten bij mensen  
en dieren veroorzaakt door hoge  
temperaturen, waarbij ze hun warmte 
niet kwijt kunnen

KlimaatadaptatieKlimaatadaptatie
Aanpassen aan het veranderende klimaat

KlimaatmitigatieKlimaatmitigatie
Tegengaan van klimaatverandering

KlimaatpleinKlimaatplein  ambassadeurambassadeur
Medewerker in het tuincentrum met  
kennis van groen en klimaatadaptatie 

KlimaatrisicoKlimaatrisico
Kans op schade, veroorzaakt door de 
effecten van klimaatverandering  

KlimaatschadeKlimaatschade
Schade veroorzaakt door de effecten  
van klimaatverandering

KlimaatstresstestKlimaatstresstest
Kwetsbaarheden en risico’s van  
verschillende klimaateffecten in  
een gebied in kaart gebracht

Taal kan als verbindende  
factor werken tussen de  
verschillende sectoren die  
zich met klimaatadaptatie  
bezighouden. Hiernaast  
staan veel voorkomende  
klimaatadaptatie woorden.  
De lijst is niet volledig,  
maar bedoeld als stimulans  
om de aankomende jaren  
nog meer gezamenlijke  
taal te ontwikkelen. 
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 Volgelopen wadi na een extreme bui aan de Bruinleeuwstraat te Dalfsen. In de wadi is een  
speeltuin aangelegd. In zowel droge als natte tijden kan hier gespeeld worden
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Onno Hazelaar (ProRail), Karo van Dongen (Alwel en Groene Huisvesters),  
Paul de Beer (gemeente Breda; ten tijde van het interview),  
en aan Jaap Slootmaker (IenW) en Nicky Schulz (IenW)

Samen Klimaatbestendig is een netwerk voor en door professionele  
‘Klimaatwerkers’ die bezig zijn om Nederland weerbaar te maken tegen 
klimaatverandering. Dit doen wij op het gebied van wateroverlast,  
hitte, droogte en overstroming. Door praktijkervaring en kennis met  
elkaar te delen, komen we tot betere en snellere oplossingen.  
Hierdoor hoeven we niet overal het wiel opnieuw uit te vinden.  
Het team van Samen Klimaatbestendig vormt de basis van het netwerk  
en werkt aan de groei, de betrokkenheid en de activiteit in het netwerk.

Samen Klimaatbestendig wordt mogelijk gemaakt in het kader van  

het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en gefinancierd door  

het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gefaciliteerd door STOWA.

ISBN: 978-90-832250-0-5 / © De Vervoering, 2022 
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Wat viel je op toen je de  Wat viel je op toen je de  
klimaatverhalen las?klimaatverhalen las?
‘Ik vind het mooi om de vertaling van 
beleid en wet- en regelgeving naar  
concrete projecten in de samenleving 
terug te lezen. Opvallend vind ik dan  
ook het pragmatisme van de verhalen. 
Ook valt het mij op dat de interviews,  
net als de NAS, de breedte van klimaat-
adaptatie belichten en verdergaan dan  
het domein water en bodem. Zo komt er  
in het interview over hitte met Werner 
Hagens (RIVM) en Moniek Zuurbier 
(GGD) een duidelijke sociale component 
naar voren. Hitte in relatie tot gezondheid 
is een enorm belangrijk thema, wat ook 
terug te zien is in het regeerakkoord.  
En wat mij aanspreekt aan het interview 
met Stefan Jak en Onno Hazelaar van 
ProRail is dat de aanpak veel verdergaat 
dan het spoor. Ook in de omgeving  
rondom het spoor namen ze samen  
met veel andere partijen prachtige  
klimaatadaptieve maatregelen.’

Welk voorbeeld van een recente  Welk voorbeeld van een recente  
innovatie uit een sector staat je bij? innovatie uit een sector staat je bij? 
‘Het eerste voorbeeld waar ik aan denk is 
het Convenant Klimaatadaptief Bouwen 
in Zuid-Holland. In dit convenant staan 
procesafspraken tussen overheden,  

organisaties en marktpartijen over 
klimaatadaptief bouwen. De regio heeft 
gezamenlijk met de bouwsector een  
programma van eisen voor klimaat- 
adaptief bouwen ontwikkeld en concreet 
en meetbaar gemaakt. Denk aan de  
hoeveelheid wateropvang, marges  
et cetera. Zo is beleid met lef door- 
vertaald naar de concrete (bouw)praktijk.  
Op dit moment kijken we vanuit de  
Rijksoverheid hoe we deze regionale 
ervaring kunnen benutten om tot een 
landelijke aanpak te komen. 

Een heel ander initiatief dat mij  
aanspreekt is het NK Tegelwippen,  
een nationale wedstrijd waaraan  
iedereen kan meedoen om de tegels  
in de tuin te vervangen door groen.  
Het abstracte begrip klimaatadaptatie 
wordt zo heel concreet en tastbaar voor 
een brede groep mensen. Dit draagt bij 
aan het besef dat het ook om hen gaat; 
dat ze kunnen bijdragen in hun eigen 
leefomgeving. Het creëren van bewust-
zijn én hoe iedereen hier zelf wat aan  
kan doen (handelingsperspectief) op  
alle schaalniveaus – van de burger tot  
en met internationale organisaties –  
is enorm belangrijk om met z’n allen  
aan deze grote opgave te werken.’ 

De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) beschrijft  
de gevolgen van klimaatverandering voor verschillende  
sectoren in Nederland. In deze publicatie staan verhalen  
van professionals uit zes sectoren over hoe zij hiermee  
omgaan. We vroegen Jaap Slootmaker, directeur-generaal  
Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur  
en Waterstaat (IenW), om een korte reflectie. 
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In de huidige NAS heeft IenW de rol van In de huidige NAS heeft IenW de rol van 
een coördinerend departement. Wat is een coördinerend departement. Wat is 
jouw visie op die rol in samenwerking jouw visie op die rol in samenwerking 
met andere departementen, die ook hun met andere departementen, die ook hun 
eigen relaties met sectoren hebben?eigen relaties met sectoren hebben?
‘Klimaatadaptatie is als thema een heel 
groot begrip waarbij veel sectoren  
betrokken zijn. De NAS laat zien welke 
aspecten van de samenleving geraakt 
worden door klimaatverandering en  
welke risico’s er zijn. IenW zegt niet;  
“Klimaatadaptatie dat zijn wij.” Ook  
andere sectoren hebben hun eigen  
opgaven als gevolg van het klimaat.  
De NAS verbindt die verschillende  
verantwoordelijkheden tot één samen-
hangende strategie. Tegelijkertijd denk ik 
dat het wel goed is als één departement 
het voortouw neemt in het verbinden,  
stimuleren, uitdagen en krachten  
bundelen. IenW blijft dan ook het  
coördinerende ministerie voor klimaat-
adaptatie en de overige ministeries  
blijven verantwoordelijk voor het  
klimaatbestendig maken van hun  
eigen sectoren.’

Hoe zie jij de toekomst?Hoe zie jij de toekomst?
‘Klimaatmitigatie is natuurlijk stap één 
om aan te werken. Tegelijkertijd blijft 
klimaatadaptatie fors aandacht vragen. 
Dit wordt gesteund door het nieuwe 
regeerakkoord, waarin klimaatadaptatie 
expliciet genoemd staat.  
Waar het in de huidige NAS vooral gaat 
om aandacht vragen voor de urgentie van 
klimaatadaptatie en het aanjagen van de 
aanpak daarvoor, wil ik in de volgende 
NAS een tandje verder gaan: meer  
inzetten op doelstellingen en resultaat-
gerichtheid. Ik geloof hierbij sterk in de 
kracht van monitoring. Klimaatmitigatie 
heeft heldere indicatoren, namelijk de  

1,5 graad van Parijs. We weten precies 
hoeveel CO2 dat is. We kunnen dat meten  
en daarna beoordelen waar we staan. 
Voor klimaatadaptatie mist zo’n indica- 
toren systematiek nog. Dat laten we op 
het moment onderzoeken door het PBL.  

Ook willen we nog verder in de toekomst 
kijken, uitgaan van doelstellingen gericht 
op 2100 in plaats van 2050. Waar en  
wat we nú bouwen aan bijvoorbeeld  
infrastructuur en woningbouw, blijft 
immers voor lange tijd staan. Het  
Kennisprogramma Zeespiegelstijging 
is hier ook een belangrijke basis voor. 
Als we terug redeneren vanaf de lange 
termijn, kunnen we nu de juiste robuuste 
keuzes maken en ruimtelijke investe-
ringen doen, zodat ons land ook in de 
toekomst veilig blijft!’ 

OVER Jaap
Jaap is directeur-generaal Water & Bodem  
bij het ministerie van Infrastructuur &  
Waterstaat. Daarvoor werkte hij onder andere 
in verschillende functies bij Rijkswaterstaat. 
Samen werken aan een klimaatrobuust 
fundament van Nederland is voor hem een 
belangrijke drijfveer. 

Meer lezen? De Rijksoverheid brengt  
verschillende thema’s van het Nationaal  
Water Programma (NWP) tot leven met  
inspirerende voorbeelden. Scan de QR-code.
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