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1. Introductie  

Ons klimaat verandert, dit heeft belangrijke implicaties voor onze leefomgeving en vraagt om aanpassing. Naar 

verwachting gaan de extremen in de Nederlandse weerpatronen in de toekomst verder toenemen, wat kan leiden tot 

meer piekbuien, extreme hitte en perioden van droogte (Hurk et al., 2014). Deze ontwikkelingen vormen zowel direct 

als indirect risico’s voor de stedelijke omgeving. Denk hierbij aan de directe invloed van schade door wateroverlast en 

indirecte gevolgen als gezondheidsproblematiek tijdens en na extreme hitte. Deze toenemende druk van weersextremen 

op de stedelijke leefbaarheid vereist actie vanuit zowel de publieke sector, de private sector als de bewoners. Dit omdat 

al deze partijen bijdragen aan klimaatverandering en ook al deze partijen de effecten van deze verandering gaan merken 

en daarom actie moeten nemen. 

De reactie op een veranderend klimaat is onder te verdelen in twee stromingen, namelijk mitigatie en adaptatie.. 

Klimaatmitigatie richt zich op het tegengaan van verdere klimaatverandering door uitstoot van broeikasgassen te 

verminderen. De tweede reactie op een veranderend klimaat is klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie richt zich op het 

omgaan met de effecten van een veranderend klimaat (IPCC, 2001). Beide aanpakken zijn sterk met elkaar verbonden 

en zijn allebei van  belang in de omgang met een veranderend klimaat (Biesbroek, Swart en van der Knaap, 2009). 

Ondanks dat beide aanpakken van belang zijn, heeft tot voorkort met name klimaatmitigatie beleidskundig en 

maatschappelijke aandacht ontvangen, wat ertoe heeft geleid dat de beleidsvorming en de implementatie van 

klimaatadaptieve maatregelen momenteel minder snel verloopt dan de ontwikkeling van de problematiek (toename 

hitte/droogte/neerslag) in de stedelijke omgeving (Klein et al., 2017). 

Om de gevormde kloof tussen klimaatproblematiek en de klimaatbestendigheid van de stad te verkleinen moeten alle 

Nederlandse gemeenten voor 2020 een stresstest uitvoeren. Deze stresstesten zijn onderdeel van het Deltaprogramma 

Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en heeft als doel om iedere gemeente meer inzicht te geven in de te verwachten 

klimaatproblematiek. Naast deze stresstest moet iedere gemeente risicodialogen uitvoeren over de te verwachten 

maatschappelijke- en socio-economische effecten van klimaatverandering. De stresstest en deze risicodialogen samen 

moeten de grondslag van klimaatadaptieve beleids- en besluitvorming gaan vormen (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, 2018). 

Waar het Deltaprogramma zich met name richt op klimaatgevoeligheden richt de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) 

zich op zowel de gevoeligheden als het opstellen van acties en communicatiestrategieën. Dit omdat klimaatadaptatie 

een vraagstuk is dat niet alleen met ruimtelijke interventies en beleid vanuit de publieke sector opgelost kan worden. 

Het klimaatadaptief vermogen van een gebied is een complex samenspel van ruimte, gebruikers en gedrag. Dit 

samenspel van ruimte, gebruikers en gedrag maakt dat communicatie en samenwerking tussen verschillende 

belanghebbenden een belangrijke factor is in succesvolle klimaatadaptatie (Tompkins en Eakin, 2012).  

De gemeente Groningen heeft in 2018 haar stresstest uit laten voeren en heeft reeds op verschillende niveaus (interne 

en externe) risicodialogen gevoerd (gestart met een communicatief en participatief proces omtrent de beleidsvorming 

op het thema klimaatadaptatie). Uit de stresstesten zijn verschillende factoren gekomen die inzicht kunnen geven in 

klimaatadaptatie, zijnde: wateroverlast op straat, wateroverlast in gebouwen, hitte, droogte en andere extreme 

weerssituaties. Om samenwerking met bewoners te bemoedigen en om meer inzicht te geven in de uitdagingen van 

klimaatverandering op de leefomgeving zal de gemeente Groningen een klimaatmonitor ontwikkelen. Het doel van deze 
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klimaatmonitor is om voor de inwoners zowel de kennis uit de risicodialogen en stresstest inzichtelijk te maken als ook  

zichtbaar te maken wat de gemeente doet op het gebied van adaptatie. Deze monitor moet op straat/wijkniveau inzicht 

geven in gevoeligheden en andere factoren. De monitor moet een instrument zijn dat mensen tot actie aanzet.  

De gemeente Groningen heeft naar aanleiding van de stresstesten en risicodialogen het platform “Groningen 

Klimaatbestendig” ontwikkeld. Op deze website kunnen bewoners van Groningen informatie  vinden over de stedelijke 

groenstructuur, klimaatproblematiek, een applicatie om groen in de tuin te simuleren en andere handelingsperspectieven 

die de gemeente reeds biedt (zoals verschillende subsidies en ondersteuning bij groenparticipatie). De klimaatmonitor 

waarin deze kennis gebundeld wordt is een toevoeging aan dit platform. (figuur 1).  

Dit rapport geeft een overzicht van indicatoren die deze gevoeligheden inzichtelijk maken en geeft per indicator een 

overzicht over de aansluiting bij de Groningse context. Het doel van dit rapport is een advies op te stellen betreffende 

1) de te kiezen indicatoren voor adaptatie, om 2) inzicht te geven in wat de gemeente doet en 3) aan te zetten op actie 

door bewoners van de gemeente Groningen.  

  

Figuur 1: Onderdelen van website Groningen Klimaatbestendig 
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2. Uitgangspunten klimaatmonitor Gemeente Groningen 

De uitgangspunten voor dit rapport zijn de adaptatiestrategie van de gemeente Groningen, de stresstest en de 

risicodialogen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2019). De gemeente Groningen heeft 3 kernwaarden in de 

uitvoering van haar adaptieve strategie, namelijk 1) participatief beleid, 2) gebiedsgericht werken en 3) de verschuiving 

van bewustwording naar actie. In deze strategie staat onder andere samenwerking met bewoners centraal, de gemeente 

Groningen kadert deze noodzaak als volgt: “Klimaatverandering is een feit: om het aangename leefklimaat van de 

gemeente Groningen te behouden, zullen we ons moeten aanpassen aan deze verandering. Dit kunnen wij niet alleen, 

maar moeten we samen oppakken met onze bewoners.” Onderstaande alinea’s geven meer inzicht in genoemde drie 

strategische kernwaarden en de rol van dit rapport binnen deze strategie. 

2.1.1 Participatief beleid 

De gemeente Groningen ziet klimaatverandering als een probleem dat iedereen raakt. Het klimaatbestendig inrichten 

van de stad heef invloed op de openbare ruimte. Als gemeente ziet zij echter ook dat ze beperkt invloed heeft op 

eigendommen van derden (bijv. bewoners, bedrijven). De gemeente Groningen schat dat zeker 60% van het totale 

oppervlak in de stedelijke omgeving particulier eigendom is en dat ook deze oppervlakken nodig zijn voor 

klimaatadaptieve maatregelen en daarmee een toekomstbestendige stad. Om deze reden vindt de gemeente Groningen 

het van belang dat beleid en uitvoering in samenspraak met bewoners wordt vormgegeven. Om dit te faciliteren wil de 

gemeente bewoners bij iedere stap van het proces te betrekken.. Deze strategie wil de gemeente in de toekomst 

voortzetten. 

De gemeente Groningen vindt het belangrijk om de samenwerking met haar bewoners, ondernemers en andere relevante 

partijen in de gemeente op te zoeken. Enerzijds om het bewustzijn op het thema klimaatadaptatie te vergroten en 

stakeholders in de gemeente te stimuleren de eigen leefomgeving klimaatbestendig te maken. Anderzijds heeft de 

gemeente de input van bewoners, ondernemers en andere partijen hard nodig. Bewoners zijn de experts van hun 

leefomgeving: hun meningen, ideeën en visies kunnen leiden tot een betere inhoud van gemeentelijke plannen. 

Daarnaast zorgt het betrekken van bewoners, ondernemers en andere relevante partijen voor een groter draagvlak voor 

beleid en uiteindelijk de realisatie van fysieke maatregelen. 

2.1.2 Gebiedsgericht werken 

De (per 1 januari 2019 nieuwe grote) gemeente Groningen bestaat uit verschillende wijken, dorpen en bedrijventerreinen 

die allemaal op een verschillende manier te maken hebben met klimaatverandering. Daarom gaat de gemeente 

wijkgericht te werk (waarbij ook bedrijventerreinen als wijken worden beschouwd). 

In de nog op te stellen communicatiestrategie omtrent klimaatadaptatie wordt zoveel mogelijk de koppeling gezocht met 

bestaande wijkgerichte structuren en trajecten. Voorbeelden in de gemeente Groningen zijn onder andere:  

1) Wijkvernieuwingstrajecten 

2) Wijkenergieaanpak  

3) Integrale gebiedsteams 
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2.1.3 Van bewustwording naar aanzetten tot actie 

In het kader van de beleidsvorming en naar aanleiding van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft de 

gemeente Groningen een stresstest uitgevoerd en via haar bewonerspanel een enquête uitgezet om meer inzicht te 

verkrijgen in hoe bewoners aankijken tegen klimaatadaptatie. Het doel van deze enquête was om duidelijke inzichten 

te krijgen in hoe de gemeente haar bewoners in de toekomst beter bij de planvorming omtrent adaptatie kan betrekken. 

Vanuit deze enquête is een start gemaakt met het vergroten van bewustwording. Vanuit deze bewustwording is het 

uiteindelijk het doel bewoners aan te zetten tot actie. Hiervoor worden de volgende communicatiedoelstellingen 

aangehouden (Deze worden in de nog op te stellen communicatiestrategie nog nader uitgewerkt): 

 

1) Het vergroten van de bewustwording van de effecten van klimaatverandering en de noodzaak van 

klimaatadaptatie; 

2) Het stimuleren van bewoners en ondernemers om hun eigen omgeving klimaatadaptief te maken; 

3) Informatie ophalen bij bewoners, ondernemers en andere betrokken actoren; 

4) Draagvlak creëren voor klimaatadaptieve maatregelen. 

2.2 De klimaatmonitor Groningen 

Vanuit haar adaptatiestrategie is de gemeente Groningen op zoek naar een instrument dat kan bijdragen aan het bereiken 

van de vier doelstellingen van de gemeente. De klimaatmonitor Groningen moet hier invulling aan gaan geven en 

bijdragen aan de volgende aspecten:  

1) Het vergroten van het klimaatbewustzijn; 

2) Het delen van relevante informatie over het veranderende klimaat; 

3) Inzicht geven in de huidige en toekomstige effecten van klimaatverandering op de directe leef- en 

woonomgeving;  

4) Het geven van inzichten in de maatregelen die de gemeente neemt om de negatieve effecten van 

klimaatverandering te verminderen en/of te dempen; 

5) Het geven van inzichten in de maatregelen die particulieren kunnen nemen om negatieve effecten van 

klimaatverandering te verminderen; 

6) Inzicht geven in de effecten van deze maatregelen op de directe leef/werkomgeving; 

7) Het aanbieden van eenvoudige en snel toepasbare instrumenten om particulieren te ondersteunen in 

klimaatadaptatie. 

De klimaatmonitor moet leiden tot een groter klimaatbewustzijn onder bewoners en aanzetten tot actie. Er is gekozen 

voor een monitor, omdat de gemeente de ambitie heeft bewoners deelgenoot te maken van klimaatadaptatie. Om dit te 

bewerkstelligen is de gemeente ervan overtuigd dat bewoners moeten zien wat de bijdrage van zowel de gemeente als 

de bewoner is op het gebied van klimaatadaptatie, zowel op wijkniveau als ook voor de specialist of beleidsmaker op 

een breder schaalniveau. 
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2.2.1 Strategie klimaatadaptatie van de gemeente Groningen 
Voor het uitvoeren van de strategie van Groningen zijn verschillende bouwstenen nodig, grofweg onder te verdelen in 

de volgende stappen: 

1) Inventarisaties en inhoudelijke informatie; 

2) Nulmeting onder bewoners over het thema klimaatadaptatie; 

3) Inrichten en vormgeven communicatiestrategie en klimaatmonitoring; 

4) Uitrollen communicatiestrategie. 

Momenteel zijn de eerste twee stappen afgerond door de gemeente Groningen. Dit rapport vormt de start van de derde 

stap in de strategie en geeft inzicht in de juiste bouwstenen voor een wijkgerichte klimaatmonitor. Met deze bouwstenen 

zal de daadwerkelijke monitor worden opgebouwd. Daarna zal deze monitor worden gelanceerd en een start worden 

gemaakt met het uitrollen van de wijkmonitor.  

2.3 Leeswijzer en doel adviesrapport 

Omdat de grondslag van de klimaatmonitor, het onderwerp “kennisdeling en klimaatadaptatie” een vraagstuk is dat leeft 

bij meer organisaties en partijen dan de gemeente Groningen, is ervoor gekozen om naast het gemeentelijk advies ten 

aanzien van indicatoren ook stil te staan bij de bredere discussie omtrent adaptatie en bewonersparticipatie. Het doel 

van deze bredere literatuurstudie is om de klimaatmonitor Gronignen binnen in de actuele (wetenschappelijke en 

maatschappelijke) discussie over klimaatadaptatie te plaatsen, om zo de lessen uit de Groningse context beter toepasbaar 

te maken binnen andere Nederlandse gemeenten. 

Na deze literatuurstudie zijn er een aantal indicatoren voor klimaatadaptief vermogen gegeven gebaseerd op 

wetenschappelijke bronnen. Hier is per indicator aangegeven welk van de domeinen van adaptatie het betreft, hoe het 

gemeten kan worden en of deze indicator ergens in Nederland wordt toegepast. Als laatste is per indicator een koppeling 

gemaakt met de Groningse context, waarin is gekeken of een indicator 1) aansluit bij de reeds uitgevoerde stresstest, 2) 

of een indicator aansluit bij de Groningse context en 3) welke intervalperiode gebruikt moet worden voor een indicator, 

wat kan dienen als indicator voor rekenkosten.  

In het laatste algemeen beschreven hoofdstuk is er gebouwd naar een advies voor de gemeente Groningen. Er is in dit 

hoofdstuk gekeken naar de lokale context van Groningen (zijnde: geografie, actuele thema’s en andere projecten binnen 

de gemeente Groningen), uit deze factoren is een eerste advies omtrent de klimaatmonitor Groningen gegeven. Dit 

advies richt zich op de indicatoren, het doel en de gebruiksvorm van de monitor. 
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3. Aanleiding en achtergronden 

3.1 Klimaatadaptatie en de stedelijke omgeving 

Het veranderend klimaat is een grote uitdaging voor stedelijke gebieden om verschillende reden, namelijk 1) de 

fysieke eigenschappen van stedelijke gebieden, 2) de padafhankelijkheid van de stedelijke ontwikkeling en 3) de 

complexiteit die voortkomt uit beide aspecten. Inzicht in deze drie aspecten geeft een beter inzicht in de noodzaak van 

bewonersparticipatie en de barrières die de verdere ontwikkeling van deze vorm van samenwerking in de weg staan. 

Het stedelijk gebied staat bekend om een hoge mate van verstening en bebouwingsdichtheid. Dit ligt aan de basis van 

de noodzaak van adaptatie en leidt tot een vergroot risico op hitte-eilanden (figuur 2) en wateroverlast door beperkte 

infiltratiecapaciteit (figuur 3) (Harlan et al., 2006; Napieralski en Carvalhaes, 2016). Deze hoge mate van verstening 

wordt bepaald door publieke en private keuzes op het gebied van grondgebruik en kan worden verdeeld in 

noodzakelijke en niet-noodzakelijke vormen van verharding. Een voorbeeld van niet-noodzakelijke verharding in het 

stedelijk gebied zijn bedrijventerreinen en tuinen, iets wat voortkomt uit sociaaleconomische trends en ontwikkelingen 

(Zmyslony en Gagnon, 2000; Larsen en Harlan, 2006; Kullberg, 2016)  Noodzakelijke verharding in de stedelijke 

omgeving komt bijvoorbeeld voort uit het belang van infrastructuur (zowel boven als ondergronds) (Napieralski en 

Carvalhaes, 2016). Deze fysieke eigenschappen van de ruimte maken dat de stedelijke omgeving vaak gevoeliger is 

voor zowel hitte als wateroverlast en sterk afhankelijk is van haar (reeds bestaande) groen-blauwe netwerken voor 

waterafvoer en hittemitigatie (Andersson, BorgströmenMcphearson, 2017).  

 

Figuur 2: Stedelijke hitte-eilanden bij dag en nacht1 

  

 
1 http://www.epa.gov/heatisland/about/index.htm 

http://www.epa.gov/heatisland/about/index.htm
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Het aanpassen van de stedelijke ruimte aan een veranderend klimaat kan op verschillende manieren, maar één van de 

meest effectieve oplossingsrichtingen is het vervangen van bovengenoemde verharding met groen-blauwe 

oplossingsmaatregelen in het stedelijk gebied (Pötz en Bleuzé, 2016; Yu et al., 2017; Liu en Jensen, 2018). Maar 

ondanks dat deze oplossingsrichtingen van belang zijn voor succesvolle adaptatie aan een veranderend klimaat is de 

ruimtelijke inpassing van meer groen in stedelijke omgevingen een complex vraagstuk. Deze complexiteit komt voort 

uit de padafhankelijkheid in ruimtelijke en institutionele ontwikkelingen. 

Padafhankelijkheid kan worden gedefinieerd als de manier waarop beslissingen in het verleden toekomstige 

beslissingen vormen en hoe er door instituties wordt vastgehouden aan “de manier waarop dingen altijd gaan” (Barnett 

et al., 2015). In klimaatadaptatie zijn er twee belangrijke vormen van padafhankelijkheid die klimaatadaptatie en de 

samenwerking met bewoners beïnvloeden. Allereerst is er een ruimtelijke component aan padafhankelijkheid. De 

fysieke kenmerken van de stad zijn over een lange periode ontstaan en kent daarin een zeker padafhankelijkheid. In 

het verleden heeft het stedelijk klimaat een kleine rol gespeeld in de stedelijke omgeving, iets wat heeft geleid tot een 

grote afhankelijkheid van rioolsystemen voor klimaatbeheersing (met name gericht op te veel water). Deze focus op 

het aanleggen van ondergrondse infrastructuur voor klimaatbeheersing is de sleutel geweest tot de verdichting van de 

bovengrondse ruimte door socio-economische processen (Rees, 1992; White, 2008; Wolch, Byrne en Newell, 2014; 

Napieralski et al., 2015; Napieralski en Carvalhaes, 2016). Deze focus op ondergrondse infrastructuur en de 

bijbehorende bovengrondse? Verdichting van functies heeft ertoe geleid dat er in het stedelijk gebied beperkte ruimte 

is voor klimaatadaptatie (ofwel het inpassen van groene ruimte) in de openbare ruimte. Daarnaast wordt er in de 

wetenschappelijke literatuur veelal gesproken over een incrementele, reactionaire en projectmatige focus op het 

gebied van klimaatadaptatie die zich richt op het aanpassen van probleemgebieden. Dit terwijl een meer anticipatieve, 

geïntegreerde procesmatige focus nodig is voor succesvolle klimaatadaptatie (Hodgkinson, Hobday en Pinkard, 2014; 

Wise et al., 2014).  

 

Figuur 3: Verharding: Infiltratie en Evaporatie (Chemnitz, C., & Weigelt, 2015) 
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Een andere vorm van padafhankelijkheid is te vinden in de instituties die betrokken zijn bij ruimtelijke besluitvorming 

en de samenwerking tussen bewoners en overheid. Klimaatbestendigheid vereist een verschuiving in ruimtelijke 

besluitvorming omdat: “De klimaatbestendigheid van de maatschappij wordt bepaald door het samenspel tussen 

publiek beleid en de acties die worden ondernomen door een breed scala aan private actoren, waaronder individuen en 

huishoudens” (Agrawala, 2011). Hoewel er een duidelijk belang ligt van samenwerking tussen publieke en private 

partners op het gebied van klimaatadaptatie is de mate waarin coöperatie wordt toegepast is beperkt. Dit omdat 

klimaatadaptatie actie op verschillende schaalniveaus en momenten vereist, er geen duidelijke voordelen zijn wanneer 

een individu aanpast en adaptatie niet altijd overeenkomt met de maatschappelijke- en politieke agenda’s (Tompkins 

en Eakin, 2012). Dit heeft geleid tot een situatie waar klimaatadaptieve actie vaak door overheden wordt genomen met 

minimale inspraak van bewoners en waar keuzes op het gebied van landgebruik door bewoners vaak afhankelijk zijn 

van trends en gemak in plaats van een groter belang. Voorbeelden hiervan zijn de effecten van huishoudelijke factoren 

(demografie, tijd), wijkfactoren (imitatiegedrag, parkeerruimte en ruimtelijke inrichting) en maatschappelijke factoren 

(trends) (Zmyslony en Gagnon, 2000; Larsen en Harlan, 2006; Kullberg, 2016). 

Zowel deze ruimtelijke als beleidsmatige padafhankelijkheid hebben geleid tot een situatie waar klimaatadaptatie een 

incrementele, reactionaire en projectmatige focus heeft. Succesvolle adaptatie vraagt daarom om een institutionele 

verschuiving van de ruimtelijke ordening. Deze verschuiving moet erop gericht zijn om het klimaatbewustzijn binnen 

de stedelijke ontwikkeling weer te vergroten in een poging om de adaptieve capaciteit van de stedelijke omgeving te 

vergroten. Deze verschuiving is van belang, want recent onderzoek suggereert dat binnen het huidige stedelijk systeem 

de risico’s van klimaatverandering zich sneller ontwikkelen dan de adaptieve capaciteit van deze gebieden, wat de 

kwetsbaarheid in veel van deze gebieden vergroot (Klein et al., 2017). 

3.2 Directe en indirecte effecten van klimaatverandering op het stedelijk gebied 

Klimaatverandering kent een aantal directe gevolgen voor de stedelijke omgeving en haar bewoners. Directe gevolgen 

van klimaatverandering op de stedelijke omgeving zijn een toename van droogte, extreme hitte en extreme buien en de 

daarbij behorende risico’s op schade. Daarnaast brengt klimaatverandering nog een aantal secundaire effecten met 

zich mee, deze effecten kunnen grofweg in drie categorieën worden verdeeld, gezondheids- maatschappelijke- en 

socio-economische effecten.  

De gezondheidseffecten van klimaatverandering zijn met name te relateren aan de effecten van hitte en droogte op het 

stedelijk gebied. Deze (vaak langdurige) effecten vormen een gezondheidsrisico voor gevoelige doelgroepen (ouderen, 

kinderen, zieken) en kunnen resulteren in ziekenhuisopnames ofwel vroegtijdig overlijden (Baccini et al., 2011; 

Harlan et al., 2011). Dit vroegtijdig overlijden is vaak gerelateerd aan de combinatie oververhitting en vermoeidheid 

met al reeds bestaande gezondheidsproblemen, wat betekent dat hitte in de meeste gevallen geen primaire 

doodsoorzaak is, maar een factor die het overlijden vervroegt (Knowlton et al., 2009). Een tweede effect van hogere 

temperaturen is een vergrote kans op hitte-inversies en smogvorming, wat een negatief effect op de algehele 

gezondheid over langere periode heeft en kan leiden tot meer longziekten en kanker (IPCC, 2001). 

Een maatschappelijk effect van klimaatverandering is zichtbaar bij een hogere druk op de stedelijke groenblauwe 

gebieden. Deze gebieden worden steeds belangrijker om 1) ruimte te bieden voor meer extreme neerslag, maar 

bovenal ook als 2) gebieden om hitte en droogte te ontvluchten. Ten tijde van hitte en droogte worden stedelijke 
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groene ruimten intensiever gebruikt, wat kan leiden tot meer sociale cohesie en positieve gezondheidseffecten, maar 

ook tot meer negatieve effecten als overbezetting en ecologische achteruitgang in dit soort gebieden (Maas et al., 

2006; Sugiyama et al., 2008). Deze overbezetting kan leiden tot effecten op de leefbaarheid, denk hierbij aan 

burenruzies en geluidsoverlast in de buurt van deze parken. Dit alles kan de effectiviteit van deze gebieden onder 

klimaatdruk (zowel neerslag als droogte) verminderen, wat vraagt om passend beheer en onderhoud (Venn en 

Niemelä, 2004). 

Als laatste kent klimaatverandering naast haar directe gevolgen (waterschade; verdroging) ook economische effecten. 

Een indirect gevolg wat direct gerelateerd kan worden aan de schade is een verhoogde noodzaak voor beheer en 

onderhoud aan ondergrondse voorzieningen, die door zowel extremere neerslagpieken en langere periode van droogte 

en inklinking gevoeliger zijn voor schade (Drunen en Lasage, 2007). Naast schade door droogte en extreme neerslag 

kan ook extreme hitte economische gevolgen kennen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de 

productiviteit van werknemers daalt wanneer de temperatuur op de arbeidsplaats boven de 26 graden komt, daarnaast 

is uit onderzoek gebleken dat wanneer de temperatuur ’s avonds boven de 26 graden blijft het slaapritme wordt 

verstoord, wat leidt tot lagere productiviteit en mogelijke gezondheidsproblemen(Hacker en Holmes, 2007; 

Kjellstrom, Holmer en Lemke, 2009). 

Naast deze indirecte socio-economische gevolgen zijn er naar verwachting nog vele zowel bekende als onbekende 

bijeffecten van klimaatverandering te benoemen. De in dit hoofdstuk besproken indicatoren geven slechts een eerste 

overzicht van de te verwachten effecten van toenemende weersextremen op de stedelijke leefbaarheid. De hogeschool 

van Amsterdam heeft in 2018 en 2019 onderzoek gedaan naar de verschillende effecten van hitte op de stad en heeft 

naast bovengenoemde effecten op leefbaarheid, gezondheid en maatschappij nog een aantal andere risico’s van hitte 

samengevat (figuur 4) (Kluck et al., 2017). De complexe aard van de stedelijke omgeving maakt dat een verandering 

in één onderdeel van de stad, in dit geval het stedelijk klimaat, tot zowel lineaire als niet-lineaire effecten kan leiden 

(Hartman en De Roo, 2013). Dit maakt klimaatverandering in de stedelijke omgeving een complex vraagstuk en 

maakt dat klimaatadaptatie een proces is dat sterk gelinkt is aan andere aspecten van stedelijke ontwikkeling. Binnen 

dit vraagstuk is het ook belangrijk om niet alleen aandacht te besteden aan de negatieve effecten van 

klimaatverandering maar ook aan de kansen en voordelen van adaptief handelen op gezondheid en leefbaarheid in de 

stedelijke omgeving 

 

Figuur 4: Effecten van Hitte op de stedelijke omgeving2 

 
2 https://www.hittebestendigestad.nl/mindmap 
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3.3 De verschillende vormen van klimaatadaptatie 

Klimaatverandering zal ingrijpende effecten hebben op de leefbaarheid in wijken en op het welbevinden van bewoners 

in de stedelijke omgeving. Daarbij is de hoeveelheid ruimte in de stad beperkt wat samenwerking tussen bewoner, 

bedrijf en overheid noodzakelijk maakt in de aanpassing aan een veranderend klimaat. Deze verandering kan op twee 

manieren namelijk: fysiek en mentaal. Bij fysieke aanpassingen wordt geprobeerd meer ruimte voor water en 

verkoeling te realiseren. Daarnaast is klimaatadaptatie ook een sociaal/mentaal proces van acceptatie en 

gedragsverandering. In onderstaande alinea’s worden deze vormen van klimaatadaptatie verder geïntroduceerd en 

wordt bij beide vormen kort stilgestaan bij de grootste uitdagingen en kansen van beide vormen van adaptatie. 

3.3.1 Fysieke adaptatie 

Onder fysieke klimaatadaptatie vallen alle ruimtelijke interventies die erop gericht zijn de adaptieve capaciteit van de 

stedelijke omgeving te vergroten. Deze vorm van klimaatadaptatie is meestal erg zichtbaar in de vorm van ruimtelijke 

interventies en transformaties. Deze interventies en transformaties zijn doorgaans gericht op de volgende zaken, 1) het 

vergroten van de capaciteit van ondergrondse infrastructuur, 2) wateropslag in (openbare) ruimte, 3) het uitbreiden en 

verbinden van het stedelijk groenblauwe netwerk door middel van vergroening en 4) aanpassingen in en om gebouwen 

om beter tegen hitte te beschermen. Deze vorm van adaptatie is een belangrijke factor om de fysieke effecten van 

klimaatadaptatie ruimte te bieden.  

De grootste uitdaging op het gebied van ruimtelijke aanpassing is het gebrek aan ruimte in de stad. De 

eerdergenoemde padafhankelijkheid in de stedelijke omgeving heeft ertoe geleid dat het (binnen-) stedelijk gebied erg 

verdicht is, zowel fysiek als functioneel. Dit maakt klimaatadaptatie in deze ruimten een kostbare en lange procedure 

waar de verschillende belangen en doelen van de (openbare) ruimte afgewogen moeten worden. Dit beperkt de mate 

waarin de openbare ruimte aangepast kan worden en draagt bij aan het eerdergenoemde proces waar het adaptieve 

vermogen zich langzamer ontwikkeld dan de klimaatproblematiek in het stedelijk gebied.  

Een kans voor fysieke adaptatie ligt in het activeren van bewoners, in veel steden is gemiddeld ongeveer 50 tot 60% 

van de ruimte eigendom van particulieren. Van deze ruimte is in Europese steden gemiddeld ongeveer 16 tot 27 

procent van alle ruimte op het maaiveld (dus exclusief bebouwing) particulier eigendom  (Colding, Lundberg en 

Folke, 2006; Loram et al., 2007; Tratalos et al., 2007). Een korte inventarisatie van potentiële ruimte (uitgevoerd in 

een test van de indicatormethodiek die voor dit rapport is ontwikkeld en in een losse publicatie wordt gedeeld) voor 

groene maatregelen toont aan dat ongeveer 39% van de potentiële groene ruimte zich in tuinen bevindt. Van deze 39% 

wordt slechts 10% benut als groene ruimte (zie bijlage 1 ).  

Samenwerking tussen overheid en bewoners op het gebied van fysieke aanpassing kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan het vergroten van het adaptief vermogen. Samenwerking kan hierin veel betekenen, met name omdat er op 

privaat eigendom een uitbreiding van het groene netwerk van de stad gerealiseerd kan worden. Deze uitbreiding van 

het groenblauwe netwerk is op publieke gronden ingewikkeld om te realiseren door 1) het gebrek aan deze ruimte en 

2) de dichtheid aan functies, wat adaptatie in deze ruimte vaak beperkt tot het verbeteren van ondergrondse 

maatregelen. Samen kunnen beide ruimten echter een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de 

klimaatadaptieve capaciteit in de stedelijke omgeving. Wanneer er wordt gekeken naar hittemaatregelen kan worden 

gesteld dat wanneer de albedo (ofwel de mate waarin licht/hitte wordt teruggekaatst) van materialen in de stad met 
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0.01 procent wordt verhoogd kan dit de oppervlaktetemperatuur van een object met zo’n 1,7 graden Celsius verlagen, 

daarnaast wordt de gemiddelde temperatuur in een buurt met ongeveer 1 graad Celsius verlaagd wanneer er 10 procent 

van de verharding wordt vervangen (Klok et al., 2010). Daarnaast zorgt bewonersparticipatie voor betere lokale 

planvorming op het gebied van extreme neerslag en overstromingsrisico’s, wat de bestendigheid tegen extreme 

neerslag ten goede komt (Mees et al., 2013; Hegger et al., 2017). 

3.3.2 Gedragskundige/mentale adaptatie 

De stedelijke ruimte is beperkt en door de fysieke eigenschappen van deze omgeving blijft de stad, ondanks potentiële 

fysieke aanpassingen, gevoelig voor de effecten van een veranderend klimaat. Denk bij deze gevoeligheden aan de 

inherente eigenschappen van stedelijk grondgebruik op hitte en infiltratiecapaciteit. Dit betekent ook dat 

klimaatadaptatie niet puur en alleen een fysiek proces is, maar daarbij ook een duidelijke mentale/gedragskundige 

component kent. Dit kan bijvoorbeeld door gedragsveranderingen als aangepaste roosters (voor werk en school 

bijvoorbeeld het tropenrooster), het zoeken van verkoeling en het aanscherpen van toezicht op gevoelige groepen 

(Kluck et al., 2017). 

Deze mentale component van adaptatie staat niet los van de ruimtelijke component, zowel persoonlijke 

gedragsaanpassing als private bijdragen aan adaptatie vragen duidelijke communicatie en samenwerking. Deze 

communicatie moet zich richten op risicoperceptie en handelingsperspectief (zowel mentaal als fysiek) die past binnen 

de belevingswereld van de bewoner (Glaas et al., 2015).  

3.4 Verantwoordelijkheden omtrent klimaatadaptatie 

Bewoners en overheden kunnen allebei door zowel fysieke als mentale aanpassingen hun klimaatbestendigheid 

vergroten, maar welke partij is nou verantwoordelijk voor adaptatie? Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie richt 

zich op samenwerking tussen publieke en private partijen, waarbij de risicodialoog dient als een platform waarin deze 

samenwerking wordt gezocht en plannen worden gemaakt (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2018). Echter 

blijkt het in praktijk moeilijk om deze samenwerking op te starten (Eisenack et al., 2014). Dit komt deels door de 

padafhankelijkheid in ruimtelijke ordening, waar publieke en private verantwoordelijkheden sterk waren gescheiden. 

Dit heeft geleid tot een systeem waarin publieke en private keuzes op het gebied van ruimtegebruik sterk zijn 

gescheiden.  

Wanneer wordt gekeken naar de Groningse context komt deze scheiding ook naar voren. Bij een inventarisatie onder 

3547 respondenten door de gemeente Groningen geeft een derde van de respondenten aan zichzelf verantwoordelijk te 

voelen voor het voorkomen en verminderen van de effecten van klimaatverandering. Daarnaast vindt respectievelijk 

59% dat de gemeente en 75% dat de rijksoverheid en 85% dat andere partijen de verantwoordelijkheid dragen voor het 

aanpassen aan een veranderend klimaat (van Rijsewijk, 2019).  
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4. Communiceren met- en van- activeren van bewoners  

4.1 Hoe deel je informatie met bewoners? 

Zoals beschreven onder hoofdstuk 2 ligt de verantwoordelijkheid voor klimaatadaptatie niet alleen bij de verschillende 

overheden maar hebben ook bewoners en bedrijven een rol binnen deze opgave. Uit een enquête van de gemeente 

Groningen onder 3547 bewoners geeft net iets minder dan de helft aan dat het nemen van klimaatadaptieve 

maatregelen niet van toepassing is, de redenen hierachter zijn niet bekend en kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld 

eigenaarsvorm, woonvorm of andere redenen. Van de respondenten die ruimte zagen om aanpassingen te doen waren 

deze met name gericht op isolatie, zonwering of een regenton. Op de vraag of bewoners bereid zijn om 

vergroeningsmaatregelen, zoals een groene tuin, groen dak of geveltuin, te realiseren gaven zowel onder huurders als 

woningeigenaren een negatieve respons van boven de 60%. Op een vraag waar bewoners informatie ophaalden werd 

duidelijk dat >50% van de respons niet verder kwam dan de site van de gemeente Groningen voor informatie over 

klimaatverandering en klimaatadaptatie, hieruit wordt duidelijk dat er een grote communicatieopgave op dit vlak ligt 

(van Rijsewijk, 2019). 

Deze communicatieopgave moet zich richten op het vergroten van de draagkracht onder bewoners, met als 

uiteindelijke doel een gedragsverandering onder bewoners te stimuleren. Er is momenteel nog weinig inzicht in welke 

informatie precies aanzet tot gedragsverandering, maar veel bronnen richten zich op twee pijlers, 1) het vergroten van 

de welwillendheid om aan te passen en 2) de mogelijkheid om aanpassingen te maken (Moser, 2006; Klein et al., 

2018). Deze pijlers impliceren dat klimaatadaptatie in bepaalde mate gaat om het informeren en het bieden van 

handelsperspectief aan bewoners. Er zijn drie factoren die bijdragen aan het informeren en in staat stellen van 

klimaatadaptieve actie door bewoners: 1) Het beschikbaar stellen van geloofwaardige, betrouwbare en bruikbare data, 

2) het openstellen van het planproces voor samenwerking en 3) het verkrijgen van informatie en het bieden van 

ondersteuning aan burgerinitiatieven (Howes, 2018). 
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4.2 Welke indicatoren kan je gebruiken om de effecten van klimaatverandering te delen 

In de volgende alinea’s worden de onderzochte indicatoren voor de klimaatmonitor besproken. Een totaaloverzicht 

van de onderzochte indicatoren is te vinden in onderstaande tabel (tabel 1). In deze tabel vind je een korte 

omschrijving per indicator, de potentie voor de gemeente Groningen en een advies over gebruik gescoord van – (niet 

toepasbaar), - (moeilijk toepasbaar), +- (in bepaalde situaties toepasbaar), + (goed toepasbaar) tot ++ (goed toepasbaar 

en sluit aan bij Groningse context). In de volgende deelparagrafen wordt vervolgens meer uitleg gegeven over iedere 

indicator. 

Indicator Korte omschrijving Koppeling met 

stresstest Groningen 

Koppeling met 

Groningse 

context 

Beschreven in 

paragraaf 

Fysieke 

Gevolgen 

    

Wateroverlast Overlast (water) op straten in kaart 

brengen 

Onderdeel van 

stresstest – Ruwe 

data 

++ 4.2.1.1 

 

Water in 

gebouwen 

Op basis van wateroverlastkaart, 

hoogtekaart en BAG een inschatting 

maken waar water panden binnenloopt 

bij extreme regenval 

Onderdeel van 

stresstest Groningen 

-- 4.2.1.2 

 

Water op weg 

 

Op basis van wateroverlastkaart en 

wegenkaart inschatten welke wegen 

minder begaanbaar zijn door water 

Onderdeel van 

stresstest Groningen 

+ 4.2.1.3 

 

Hittekaart 

(dag) 

Op basis van infraroodstraling (Land 

Surface Temperature), inzichtelijk 

maken welke plekken warmer/kouder 

worden ten tijde van hitte 

Onderdeel van 

stresstest – Ruwe 

data 

+ 4.2.2.1 

Hittekaart 

(nacht) 

Op basis van infraroodstraling (Land 

Surface Temperature), inzichtelijk 

maken welke plekken warmer/kouder 

worden ten tijde van hitte 

Onderdeel van 

klimaateffectatlas 

- 4.2.2.4 

PET Kaart Op basis van infraroodstraling, 

luchtvochtigheid, stralingsmetingen en 

windmetingen een inschatting maken van 

gevoelstemperatuur 

Onderdeel van 

stresstest 

++ 4.2.213 

Droogte Combinatiekaarten van grondwater, 

neerslagkaarten, hittekaarten en 

vegetatiekaarten om een inzicht te geven 

in risico’s op droogte 

 

 

 

Onderdeel van 

klimaateffectatlas 

-- 4.2.3 
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Scoring 

gevolgen 

    

Labelen Combineren verschillende risico’s om op 

straat/gebouwniveau uitspraken te doen 

over klimaatbestendigheid 

Kan uit samenvoegen 

ruwe data + andere 

indicatoren 

- 4.3.3 

Risicokaarten Combinatie van verschillende ruwe 

datalagen (met potentieel andere risico’s 

als aardbevingen) in één rasterlaag met 

cumulatief risico  

Aanvullende analyse 

nodig 

+- 4.3.1 (ruwe data) / 

4.3.2 (combinatie) 

Gevoelige 

locaties 

Combinatie van stresstestuitkomsten met 

data over gevoelige doelgroepen 

(kinderen, ouderen) om mogelijke 

gevoeligheden inzichtelijk te krijgen 

Onderdeel van 

stresstest en 

risicodialogen 

++ 4.2.4.2 

Indirecte 

effecten 

    

Sterfte door 

hitte 

Microdata-analyse om sterfte ten tijde 

van hitte inzichtelijk te maken. Kan 

mogelijk ook modelmatig 

Aanvullende analyses 

nodig 

- 4.2.2.3 

Warme 

nachten 

Combinatie van weersdata en hitte-

eilanden nacht (afwijking gem 

temperatuur) om inzichtelijk te maken 

hoeveel nachten boven de 26 graden 

Celsius per wijk voorkomen 

Kan met data hitte-

eilanden uit stresstest, 

klimaatatlas en 

metingen in 

Groningen worden 

berekend 

+ 4.2.2.4 

Binnenklimaat

, Thermisch 

comfort 

Combinatie van hitte-eilanden met 

gebouwleeftijd en bouwstijl om inzicht te 

krijgen in waar het binnen extreem warm 

kan worden 

Combinatie stresstest 

uitkomsten met 

basisregistraties en 

literatuuronderzoek 

++ 4.2.2.5 

Eenzame 

ouderen 

Combinatie hittekaart en bevolkingsdata 

van het CBS 

Onderdeel van ander 

project gemeente 

++ 4.2.2.7 

Handelingspe

rspectief 

    

Afstand tot 

koeltekaart 

Gebruik data groenblauwe netwerk om 

inzichtelijk te maken waar koelte 

gevonden kan worden vanaf een 

straat/adres 

Aanvullende analyse ++ 4.2.2.6 

Ruimte voor 

adaptatie 

Gebruik basisregistraties en data over 

projecten om inzicht te bieden in waar 

ruimte is voor adaptatie en wie deze 

ruimte bezig 

Aanvullende analyse 

(deelproject) 

++ 4.2.4.5 

Groenblauwe 

netwerk 

Gebruik basisregistraties, luchtfoto’s en 

groenmonitor om de status van het 

Aanvullende analyse + 4.2.4.4 
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stedelijk groenblauwe netwerk weer te 

geven 

Wat gebeurt er 

al? 

Het inwinnen van data op het gebied van 

burgerinitiatieven op (bijv.: projecten 

steenbreek) en projectgebieden 

gemeente/corporaties om overzicht te 

bieden van klimaatadaptieve projecten in 

Groningen 

Aanvullende analyse  ++ 4.2.4.2, 4.2.4.3 

Biodiversiteit Het inzichtelijk maken van 

soortenrijkdom en het ecologisch 

functioneren van de stad 

Secundaire data ++ 4.2.4.1 

Tabel 1: Overzicht indicatoren 

4.2.1 Natter 

4.2.1.1 Wateroverlast 

Deze kaarten geven inzicht in waar wateroverlast kan worden verwacht in de stad en zijn een ruwe dataset die uit een 

stresstest voorkomt. De data op deze kaart laat zien waar water zich verzamelt in de stad in verschillende scenario’s 

(piekbuien). Afhankelijk van het gebruikte model geeft deze data een ander beeld. Belangrijke verschillen tussen 

modellen zijn het meerekenen van de rioollast, de assumptie dat het riool al vol zit of assumpties over privaat 

grondgebruik. Deze data is vrij eenvoudig te interpreteren, in de meeste modellen staan donkere kleuren voor meer 

water op straat (vaak in mm/m2).  

4.2.1.2 Water in gebouwen 

Een dataset die kan volgen uit de wateroverlastkaart. De wateroverlastkaart geeft inzicht in de te verwachten 

wateroverlast in straat en de bijbehorende hoogte van dit water. Door deze data te combineren met data uit een 

hoogtebestand kan een schatting worden gegeven van welke panden onder water komen te staan. De kwaliteit van 

deze dataset is erg afhankelijk van de gekozen brondata. Wanneer de brondata geen inzicht geeft in de locatie en vorm 

van de entree van een woning zijn de uitkomsten van een water-in-gebouwen analyse slechts speculatief en dienen 

deze ook voorzichtig verspreid te worden. Hogere kwaliteit inputdata kan echter wel een goede inschatting geven van 

te verwachten schade in panden. In beide gevallen kunnen de data wel intern bruikbaar zijn bij het ontwikkelen van 

noodplannen voor extreem weer. 

4.2.1.3 Water op de weg 

Een water-op-de-wegkaart is vergelijkbaar met een water-in-gebouwenkaart. Deze dataset gebruikt de ruwe output 

van de wateroverlastkaart om een inschatting te maken welke straten volstaan met water. Deze data is doorgaans 

betrouwbaarder dan water-in-gebouwenkaarten omdat er hier gebruik kan worden gemaakt van twee openbare datasets 

die samen een goed inzicht in de te verwachten problemen geven, namelijk de basisregistratie topografie voor wegen 

en het actueel hoogtebestand voor het profiel van een weg. Deze dataset biedt inzicht in waar de te verwachten 

problemen het grootste zijn en welke wegen gemeden moeten worden ten tijde van extreme neerslag. 
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4.2.2 Heter 

4.2.2.1 Temperatuur of gevoelstemperatuur 

De basisuitkomst van een stresstest is een temperatuurkaart die inzicht geeft in een van de twee volgende indicatoren 

afhankelijk van het gekozen model: 1) Infraroodstraling of 2) Physiological Equivalent of Temperature-kaarten 

(hierna: PET-kaarten). Infraroodstralingskaarten zijn een eenvoudige weergave van het stedelijk hitte eilandeffect aan 

de hand van de opname van infraroodstraling (vaak afgeleid uit satellietdata) (Matson et al., 1978). Deze dataset houdt 

doorgaans geen rekening met de effecten van groen, blauw of wind op de temperatuur en is daardoor minder bruikbaar 

dan de tweede vorm van temperatuurkaarten. Deze tweede vorm van temperatuurkaarten geeft inzicht in de 

gevoelstemperatuur op een gemiddelde (zomer) dag, hierin maakt het model gebruik van assumpties op basis van 

klimaatdata om een inschatting te geven van windsnelheid, windrichting, luchtvochtigheid en stralingsintensiteit 

(Gómez et al., 2013). 

Deze gevoelstemperatuur of PET-kaarten kan beter inzicht geven in de lokale verschillen in temperatuur en meer 

inzicht geven in de relatie tussen de bebouwde omgeving en ervaring van warmte. Dit maakt dat een PET kaart meer 

handelingsperspectief kan geven dan een infraroodkaart, die alleen rekening houdt met het oppervlak en diens 

warmtepotentieel. 

4.2.2.2 Hitte-eilanden 

Hitte-eilandenkaarten nemen de ruwe uitkomsten van de temperatuuranalyses en drukken dit uit in een aantal 

categorieën om inzicht te geven in welke plekken in de stedelijke omgeving nou significant warmer of koeler zijn dan 

gemiddeld3. In veel gevallen worden deze hitte-eilanden berekend op stadsniveau, maar deze methodiek zou ook op 

een wijk/buurtniveau kunnen worden toegepast. De vrij eenvoudige methodiek achter dit type kaarten, de 

verschaalbaarheid van de analyses en het duidelijke kaartbeeld, maken hitte-eilanden (en koelte-eilanden) een 

indicator die een duidelijke bijdrage kan leveren aan het handelingsperspectief van bewoners. 

4.2.2.3 Sterfte 

Sterfte is een ingewikkelde indicator, zoals beschreven onder 2.2 is het moeilijk te herleiden of iemand overlijdt aan 

hitte of een andere oorzaak. Ook in handelingsperspectief op buurt/wijkniveau is deze data moeilijk te vertalen. Voor 

risicodialogen en gebruik door zorginstellingen is deze data echter wel bruikbaar, omdat het een bijdrage kan leveren 

in de beleidsvorming van organisaties. Echter is het advies om voor monitoring kwetsbare groepen per buurt/wijk 

inzichtelijk te maken in plaats van sterfte, dit kan bijvoorbeeld door verzorgingstehuizen of andere gevoelige locaties 

te koppelen aan de hittedata (zie ook thermisch comfort). Deze vorm van visualisatie kan bijdragen om bewoners beter 

te informeren en om omwonenden meer bewust te maken van de mogelijke problemen in de buurt om zo 

handelingsperspectief te bieden. Het kan de gemeente helpen bij het eventueel opstellen van lokale hitteplannen 

(voorbeeld: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/hulpmiddelen/lokaal-hitteplan/). 

  

 
3 https://www.rtlnieuws.nl/redactie/research/HitteKaart/hittekaart.html 

https://www.rtlnieuws.nl/redactie/research/HitteKaart/hittekaart.html
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4.2.2.4 Hete nachten 

Hete nachten zijn nachten van warmer dan 26 graden, vanaf deze temperatuur wordt de nachtrust verstoord, wat 

effecten heeft op de gezondheid en de productiviteit van bewoners. Hete nachten kunnen modelmatig worden 

berekend op een gelijke wijze als de hittekaarten en geven inzicht in waar hitte-eilanden zich tijdens de nacht 

bevinden (Nichol, 2005). Wanneer deze data wordt gecombineerd met weersdata op stadsniveau kan een inschatting 

gemaakt worden van hoeveel hete nachten en wanneer er hete nachten optreden. Deze informatie is bruikbaar in 

beleidsvorming en voor zorginstellingen om diensten en middelen efficiënter in te zetten. Voor bewoners kan 

informatie over hete nachten inzicht geven in de effecten van klimaatverandering, in het bijzonder wanneer dit 

gecombineerd wordt met andere data (zie advies onder sterftecijfers).  

4.2.2.5 Thermisch comfort, binnenklimaat 

Het thermisch comfort is een indicator die inzicht geeft in de effecten van hitte op het binnenklimaat. Hiervoor wordt 

geprobeerd data over de oriëntatie van woningen te combineren met omgevingsfactoren en woningeigenschappen 

(bouwjaar, isolatiewaarde, energielabel) om inzicht te krijgen in hoe warm/koel woningen worden ten tijde van hitte 

(Nuiten, 2018). Deze indicator moet nog in de praktijk getest worden maar kan potentieel een belangrijke indicator 

vormen om hitte in woningen te bestrijden. Daarnaast kent de thermisch comfort index een overlap tussen adaptatie en 

mitigatie op het gebouwniveau. Wat betekent dat deze indicator een duidelijk handelingsperspectief kan bieden voor 

bewoners en een extra impuls kan bieden om diens isolatiewaarde te verbeteren. 

4.2.2.6 Afstand tot koelte 

Afstand tot koeltekaarten maken gebruik van de hittekaarten en groenblauwe infrakaarten om voor iedere straat aan te 

geven hoever bewoners zijn verwijderd van een “koelte-eiland” in de buurt. Deze indicator is dus, in tegenstelling tot 

veel van de bovengenoemde indicatoren, gericht op het gedrag en biedt een duidelijk handvat voor de bewoner in de 

vorm van de afstand/route tot het dichts bijgelegen koelte-eiland (Kleerekoper, Kluck en Wilschut, 2019). Daarnaast is, 

gezien de koppeling met groenblauwe infrastructuur, deze indicator makkelijker bij te werken dan een stresstest, wat 

betekent dat er monitoring op de afstand tot koelte kan plaatsvinden. 

4.2.2.7 Kwetsbare bevolkingsgroepen 

Deze indicator is een combinatie van de data over hitte eilanden met CBS statistieken over de hoeveelheid ouderen en 

alleenstaanden in een buurt4. De combinatie van deze twee gegevens geeft inzicht in waar gevoelige groepen zich in 

het stedelijk gebied bevinden en geeft daarmee 1) beleidsmakers en zorgverleners inzicht in welke gebieden extra 

aandacht vereisen ten tijde van extreme hitte en 2) maakt bewoners meer bewust over potentiële effecten van hitte op 

de buren, wat extra alertheid zou kunnen stimuleren. 

4.2.3 Droger 

In de huidige stresstest van de gemeente Groningen is ook droogte meegenomen. Deze indicator is erg lastig vast te 

stellen door de complexe relatie van neerslag, grondwaterstanden, hitte en evaporatie (Mishra en Singh, 2011). Deze 

complexe relatie maakt het moeilijk om droogte te monitoren via modellen etc.. Om deze reden is het af te raden de 

uitkomsten van deze modellen via een monitor inzichtelijk te maken.  

 
4 https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/nieuws/2019/hitte-eenzaamheidskaart/ 

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/nieuws/2019/hitte-eenzaamheidskaart/
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Met het oog op handelingsperspectief is deze indicator echter wel van belang, gezien duidelijke communicatie over 

droogte vraagt om gedragsverandering van bewoners (voorbeeld: minder sproeien). Gezien het ontbreken van andere 

indicatoren wordt aangeraden deze indicator, ondanks zijn complexe aard, toch te delen. Daarnaast kan deze indicator 

mogelijk worden gekoppeld aan andere metingen in de stad (weerstations, peilbuizen, sensoren), dit kan een indicatie 

geven van droogte zonder de complexiteit van modellen uit te hoeven leggen. 

4.2.4 Handelingsperspectief en neveneffecten van Adaptatie 

Het bieden van handelingsperspectief heeft een sleutelrol in succesvolle adaptatie, daarom zijn er in het advies van 

indicatoren ook een aantal indicatoren meegenomen die geen directe koppeling kennen met de klimaatproblematiek. 

Deze indicatoren kunnen handelingsperspectief bieden en meer inzicht geven in wat er precies in de stad gebeurt op 

het gebied van adaptatie 

4.2.4.1 Biodiversiteit 

Biodiversiteit is een onderwerp wat de laatste jaren sterk leeft, mede omdat het met veel insectensoorten niet goed 

gaat. De maatregelen die genomen kunnen worden om biodiversiteit te vergroten zijn daarnaast ook vergelijkbaar met 

de maatregelen voor hitte en water (kort door de bocht: meer groen en blauw). Het meenemen van deze indicator kan 

daarom naar verwachting bijdragen aan het vergroten van draagvlak voor adaptatie. Bronnen voor deze data kunnen 

secundaire databronnen zijn, zoals de uitkomsten van de jaarlijkse tuintellingen of data van stadsecologen. Ook kan 

deze indicator worden gekoppeld aan het groenblauwe netwerk van de stad. 

4.2.4.2 Wat doet de gemeente? 

Menig gemeente neemt veel actie op het gebied van adaptatie, zichtbaar door meer groen in de stad te brengen 

(bijvoorbeeld: tiny forests en wadi’s) maar ook onzichtbaar door aanpassingen te doen op/onder de grond 

(bijvoorbeeld: rioolscheiding en waterdoorlatende verharding). Door centraal inzicht te bieden in welke projecten er in 

de stad afgerond zijn, waar klimaatadaptieve maatregelen te vinden zijn en welke projecten de gemeente binnen een 

bepaalde termijn gaat starten kunnen bewoners meer inzicht krijgen in wat de gemeente precies doet (Boogaard et al., 

2017; Boogaard, Heikoop en Bosscher, 2018). Daarnaast geeft het delen van dit soort informatie een duidelijke impuls om 

terug te komen naar de monitor, dit kan bijvoorbeeld door de monitor actief in te zetten in de projectcommunicatie.  

4.2.4.3 Wat kan ik doen? 

Gelinkt aan “wat doet de gemeente” kan een monitor ook een platform bieden om burgerprojecten te delen 

(bijvoorbeeld actiedagen van een natuurorganisatie) of om informatie te delen over subsidies. Een sprekend voorbeeld 

van een indicator van “wat ik kan doen” is bijvoorbeeld informatie over de verspreiding van geveltuintjes in de 

stedelijke omgeving. De gemeente Groningen is erg actief met het stimuleren van gesubsidieerde geveltuintjes en een 

monitor kan inzicht geven in de verspreiding van deze tuintjes en informatie bieden over hoe je hieraan kan bijdragen. 

Deze indicator is, samen met bovengenoemde indicator, een belangrijke indicator en stimulans voor klimaatadaptief 

handelen. 

  



20 
 

4.2.4.4 Groenblauwe netwerkkaart 

De groenblauwe netwerkkaart is een kaart die gemaakt kan worden op basis van basisregistraties en mogelijke 

secundaire data over verstening en geeft inzicht in de mate waarin het stedelijk groennetwerk verbonden is (Pötz en 

Bleuzé, 2016). Deze indicator op zich geeft weinig informatie, maar wanneer deze informatie gekoppeld wordt aan 

andere indicatoren (bijvoorbeeld: wateroverlast en biodiversiteit) kan het inzicht bieden in het belang en nut van 

adaptatie op stedelijk niveau. De eenvoud van deze indicator en de duidelijke link met andere indicatoren maakt deze 

netwerkkaart een mogelijke verdiepingsslag voor klimaatmonitoring. 

4.2.4.5 Ruimte voor adaptatie 

In de stedelijke omgeving is beperkt ruimte voor adaptatie, dit maakt dat adaptatie een publiek-private opgave is. Een 

ruimte-voor-adaptatie-indicator kan inzicht geven in 1) hoeverre bewoners nodig zijn binnen de adaptatieopgave en 2) 

in welke mate de ruimte klimaatadaptief is ingericht. Door voor iedere wijk te bepalen hoeveel publieke ruimte 

(bijvoorbeeld: parkeerplaatsen, pleinen, parken) en hoeveel private ruimte (bijvoorbeeld: bedrijventerreinen, tuinen, 

platte daken) beschikbaar is voor adaptatie. Om vervolgens daarnaast uit te drukken in hoeverre deze ruimte adaptief 

is ingericht. Kan gezamenlijk inzicht worden geboden in de lokale context voor adaptatie en kan een duidelijk 

handelingsperspectief worden geboden. Denk hierbij aan de mate waarin adaptatie een publieke/private opgave is en 

welke plekken prioriteit vereisen binnen adaptatie. Deze indicator kan daarnaast gecombineerd worden met 

indicatoren betreffende subsidies of projecten om vooruitgang op het gebied van klimaatadaptatie te monitoren. 

4.3 Hoe scoor je de verschillende indicatoren? 

Om bewoners inzicht te geven in de manieren waarop klimaatverandering de persoonlijke leefomgeving beïnvloedt, is 

het belangrijk de ruwe data uit stresstesten te vertalen en/of te visualiseren. Er bestaan 3 methoden om deze 

vertaling/inventarisatie uit te voeren, namelijk 1) het delen van ruwe data, 2) het indexeren van de data en 3) het 

labelen van de data. Deze scoringsmethoden worden in onderstaande alinea’s verder uitgewerkt 

4.3.1 Ruwe data 

De meest simpele vorm van scoring is het delen van ruwe data of vlekkenkaarten, hierbij worden de ruwe outputs van 

indicatoren uit de stresstest gedeeld, bovengenoemde indicatoren zijn grotendeels voorbeelden van deze vorm van 

scoring. Ze bieden inzicht in de losse eigenschappen van klimaatverandering op de stedelijke omgeving en zijn 

daardoor relatief eenvoudig te interpreteren5.  

4.3.2 Indexeren 

Wanneer je bewoners inzicht wil bieden in gevoeligheden die voortkomen uit klimaatverandering kan gebruik worden 

gemaakt van indexatie of labeling. Bij indexatie worden verschillende effecten van klimaatverandering met elkaar 

gewogen om inzicht te geven in welke gebieden in het bijzonder gevoelig zijn voor de gevolgen van 

klimaatverandering. Dus ruwe uitkomsten worden vertaald naar een index, die samen gewogen kunnen worden. 

Voorbeelden van indexen zijn risico indexen waarbij hitte, droogte, aardverschuivingen en wateroverlast op een schaal 

van 1-10 worden gescoord en worden over elkaar heen gelegd. Waarbij er via deze overlapping meer inzicht kan 

worden verkregen in gevoelige locaties (Luo et al., 2018)6. Deze vorm van scoring is bruikbaar om meer inzicht te 

 
5 http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/ 
6 https://www.tauw.nl/actueel/nieuws/deventer-gaat-klimaatverandering-te-lijf-met-hitte-en-warmtekaart-tauw.html 

http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/
https://www.tauw.nl/actueel/nieuws/deventer-gaat-klimaatverandering-te-lijf-met-hitte-en-warmtekaart-tauw.html
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geven in totale gevoeligheid, maar is erg afhankelijk van de gekozen scoring en input-indicatoren. Indexeren geeft een 

goed overzicht van de problemen en kan bijdragen aan het inzichtelijk maken van prioriteitsgebieden of 

zwaartepunten op het gebied van klimaatproblematiek. Deze vorm van weging is om deze reden praktisch voor interne 

beleids- en besluitvorming. 

4.3.3 Labelen 

Als laatste is het ook mogelijk om klimaatproblematiek te labelen. Deze labels kunnen voortkomen uit ruwe data of 

eerder berekende indexen en kan deze data beter visualiseren. Een goed voorbeeld van de toepassing van labelen zijn 

de energielabels. Deze energielabels geven inzicht in de mate van isolatie en energiegebruik bij een pand en geven 

daarmee een inzicht in de energiebehoefte. Een belangrijk element binnen energielabels is de mogelijkheid tot het 

verbeteren van een label door actie van eigenaars. Het verbeteren van dit label kan mogelijk de waarde van de woning 

verhogen, wat een belangrijke impuls is om actie te ondernemen (Filippidou, Nieboer en Visscher, 2016).  

Binnen klimaatadaptatie kan het toepassen van labels bewoners inzicht geeft in de te verwachten effecten van 

klimaatverandering op de eigen leefomgeving7. Een voorbeeld van deze scoringsmethodiek is het blue label, wat per 

adres de gevoeligheid voor hitte, droogte en water geeft8. Een belangrijk nadeel van het toepassen van labels bij 

klimaatadaptatie is dat het erg lastig is om als bewoner of straat een label te verbeteren, omdat de gevoeligheid voor 

klimaat per huis erg afhankelijk is van de geografie en ligging van de wijk (zie ook hoofdstuk 3.1). Om deze reden 

adviseert dit rapport om gebruik te maken van het delen van ruwe data en indexeren te prioriteren boven labelen bij de 

communicatie van klimaatproblematiek op wijkniveau. 

Een andere vorm van labelen die wel bruikbaar is, is het delen van de informatie omtrent prioritering van een 

gemeente.  Binnen deze vorm van labelen wordt vaak gebruik gemaakt van door de gemeente aangehouden 

grenswaarden en drempelwaarden om meer inzicht te krijgen in waar adaptatie als eerste nodig gaat zijn. Bij deze 

vorm van prioritering wordt geen gebruik gemaakt van kwantificatie, maar meestal van meer kwalitatieve aspecten 

van de leefomgeving. Omdat deze manier van labelen vaak wordt gebruikt om beleidsdoelen meer vorm te geven, is 

het van belang bewoners ook inzicht te geven in deze informatie. Bewoners krijgen zo  meer inzicht in de keuzes die 

de gemeente maakt en indien nodig kunnen ze zelf actie kunnen ondernemen. 

5.  Algemene conclusie: Handelingsperspectief, monitoring en samenwerking 

bij klimaatadaptatie 

Bewoners zijn collectief één van de belangrijkste stakeholders binnen de stedelijke adaptatieopgave. Bewoners 

bezitten collectief namelijk een groot deel van het stedelijk gebied en de beslissingen die zij maken met betrekking tot 

individueel grondgebruik hebben belangrijke effecten op het stedelijk klimaat. Dit maakt het activeren van individuele 

bewoners een belangrijke opgave om klimaatrobuust te worden en te blijven. Het delen van zinvolle informatie 

omtrent klimaatverandering en de effecten die dit heeft op de leefomgeving van bewoners is het startpunt van deze 

samenwerking. Binnen deze informatie- en activeringsopgave zijn een aantal succesfactoren te ontdekken, namelijk: 

 
7 https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/voorstel/action=showannex/gdb=307/Bijlage_4_-
_Rapport_Gemeentelijke_Rioleringsplan_Eindhoven.pdf 
8 https://bluelabel.net/ 

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/voorstel/action=showannex/gdb=307/Bijlage_4_-_Rapport_Gemeentelijke_Rioleringsplan_Eindhoven.pdf
https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/voorstel/action=showannex/gdb=307/Bijlage_4_-_Rapport_Gemeentelijke_Rioleringsplan_Eindhoven.pdf
https://bluelabel.net/
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1) het delen van betrouwbare en bruikbare data, 2) het openstellen van het planproces en 3) het delen en ondersteunen 

van burgerinitiatieven. Deze succesfactoren geven bewoners inzicht in de te verwachten problemen en bieden 

handelingsperspectief. 

Het opstellen van een monitoringsplatform, zoals de gemeente Groningen, kan een belangrijk instrument zijn om deze 

succesfactoren te vertalen naar de lokale context. In haar plannen wil de gemeente Groningen niet alleen de 

uitkomsten van de stresstest delen, maar tevens meer inzicht bieden in de problemen en kansen die klimaatverandering 

op lokaal niveau kan bieden. Het monitoren van klimaatproblematiek is ook van belang om bewoners terugkoppeling 

te geven over de manieren waarop zij zelf bij kunnen dragen en bij hebben gedragen aan het verbeteren van de eigen 

leefomgeving. Daarom adviseert dit rapport binnen klimaatmonitoring regelmatig terugkoppeling te geven van lokale 

acties en ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, dit door 1) terug te koppelen wanneer stresstesten 

worden herhaald en 2) gebruik te maken van indicatoren die niet afhankelijk zijn van de uitkomsten van stresstest (zie 

tabel 2; zie bijlage 2 voor een overzicht van de do’s en don’ts). 

Type indicatoren Belangrijkste doel Voorbeeld Periodieke updates 

Stresstest uitkomsten Inzicht in risico’s en problemen Hittekaart, 

Wateroverlastkaart 

Afhankelijk van lokaal 

beleid (herhalingstijd 

DPRA 6 jaar) 

Handelingsperpectief Inzicht in ondernomen acties en 

aankomende en lopende 

projecten (zowel top-down als 

bottom-up) 

Projectenkaarten, 

Groen-blauwe 

netwerkkaart, afstand 

tot groen kaart, ruimte 

voor adaptatie 

Koppelen aan gebruikte 

data, bijvoorbeeld: Groen-

Blauwe netwerkkaart 

koppelen aan 

basisregistraties 

Indirecte effecten Inzicht geven in risico’s op 

gezondheid op lokaal niveau 

Gevoelige 

bevolkingsgroepenkaart 

Grootschalige aanpassingen 

gekoppeld aan DPRA, 

inzicht ingevoelige groepen 

koppelen aan CBS 

Neveneffecten Inzicht geven in de voordelen van 

adaptatie 

Biodiversiteit Koppelen aan bijvoorbeeld 

vogeltellingen 

Tabel 2: Indicatoren voor klimaatadaptatie 

Voor een effectieve monitoring  is het van belang te laten zien wat er op lokaal niveau gebeurt, waarbij zowel naar het 

top-down als het bottom-up perspectief wordt gekeken. De inventarisatie van de gemeente Groningen toont aan dat er 

door veel bewoners een hoofdrol wordt gezien bij de overheid, terwijl bewoners ook zelf stappen op het gebied van 

adaptatie kunnen zetten. Om bewoners te stimuleren  actie te ondernemen is het  inzichtelijk maken van wat er in de 

buurt gedaan wordt en waar mogelijkheden liggen om bij te dragen een vereiste. Op het gebied van monitoring is het 

daarom een prioriteit om als overheid inzicht te bieden in de lopende projecten in de wijk, maar ook om 

bewonersinitiatieven een platform te bieden. 

Op het gebied van informeren over lokale actie door de gemeente is het aan te raden koppeling te zoeken met actuele 

thema’s in de wijken of gemeente. Een voorbeeld hiervan is hoe de gemeente Groningen in haar 
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klimaatadaptatiestrategie de koppeling zoekt met herontwikkelingsprojecten, de energieopgave en haar wijkteams 

inzet. Met name de inzet van wijkteams kan een bijdrage leveren aan het koppelen van lokale initiatieven en 

processen, denk hierbij bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van bewonersacties. 

Als laatste is het belangrijk om niet alleen de focus van klimaatmonitoring en het delen van klimaatinformatie te 

richten op de ruimtelijke aspecten van klimaatverandering, maar om ook stil te staan bij de rol van het  gedrag van 

individuele  bewoners. Denk hierbij aan het bieden van handelingsperspectief door het inzichtelijk maken van koele 

plekken in de wijk en om mensen aan te zetten tot alertheid door inzicht te geven in gevoelige doelgroepen in de 

gemeente. 

Concluderend heeft dit rapport een paar belangrijke algemene aanbevelingen bij het opstellen van gemeentelijke 

klimaatmonitors en het delen van informatie met bewoners, zijnde: 

1: biedt bewoners het volledige inzicht in klimaatadaptatie, dus de problemen, kansen en indirecte risico’s; 

2: deel niet alleen centrale informatie maar geef ook bewoners een platform; 

3: geef handelingsperspectief in de vorm van 1) fysieke aanpassing en 2) mentale aanpassing; 

4: zoek indicatoren die tussentijds gemonitord kunnen worden, zodat monitors ook tussen de stresstesten 

relevant blijven. 

6.  Conclusie gemeente Groningen: Advies Klimaatmonitor 

De klimaatmonitor Groningen is een cruciaal onderdeel van de adaptatiestrategie Groningen en moet bewoners op 

buurt of wijkniveau informatie bieden over dit onderwerp. Er ligt binnen de gemeente Groningen een grote opgave om 

bewoners te stimuleren om actie te ondernemen, met name op het gebied van het implementeren van groenblauwe 

oplossingen rond woningen en bedrijven. Daarnaast is het van belang bewoners meer bekend te maken met de 

verschillende communicatieplatforms. Een klimaatmonitor zou potentieel een effectief platform kunnen bieden om de 

informatie en communicatie over dit onderwerp te bundelen en om bewoners één centraal platform te bieden om meer 

kennis te krijgen over de eigen leefomgeving. Dit rapport heeft een aantal duidelijke adviezen op het gebied van deze 

monitor, op het gebied van 1) de te gebruiken indicatoren, 2) de vorm van kennisdeling en 3) de koppeling met lokale 

opgaven en stakeholders. 

6.1 Advies 1: Indicatoren voor klimaatadaptatie 

In tabel 3 wordt een overzicht geboden van de indicatoren die de gemeente Groningen zonder meer in een monitor zou 

moeten opnemen. Onder deze tabel is een toelichting gegeven op deze keuzes. 

Type indicatoren Te gebruiken indicatoren Korte motivatie 

Stresstest uitkomsten Hittekaart (PET waarden), 

Water op straat 

Geeft betrouwbare informatie over hitte en 

water. 

Indirecte effecten Gevoelige locaties, Gevoelige 

bevolkingsgroepen 

Thermisch Comfort 

Geven duidelijk inzicht in de relatie tussen 

problemen buiten en binnenshuis en zetten aan 

tot alertheid 
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Handelingsperpectief Afstand tot koelte, wat doet 

de gemeente, wat doen 

bewoners 

Geven duidelijke handelingsperspectieven om 

fysieke en mentale aanpassingen te maken 

Neveneffecten Biodiversiteit, 

grondwaterpeilen 

Sluit goed aan bij actuele thema’s in de buurt of 

kunnen inzicht geven in complexe problemen. 

Tabel 3: Bouwstenen voor Klimaatmonitor Groningen 

De stresstest van de gemeente Groningen heeft veel betrouwbare kennis op het gebied van problemen opgeleverd, 

denk hierbij aan de wateroverlastkaart en hittekaart. Deze data is de basis voor een klimaatmonitor en geeft gebruikers 

inzicht in de problemen in de stedelijke omgeving, het delen van deze data vormt de basis voor het vergroten van 

kennis onder bewoners. De basis van een klimaatmonitor zou daarom idealiter bestaan uit het beschrijven van de 

huidige risico’s middels de water- en hittedata. Op het gebied van hittedata wordt geadviseerd gebruik te maken van 

PET kaarten, omdat deze gevoeliger zijn voor de lokale context en daarmee een vollediger beeld geven van hitte in de 

stad. 

Naast het delen van risicogebieden/locaties kunnen indicatoren als thermisch comfort, warme nachten en water op 

straat de uitkomsten van de stedelijke stresstest vertalen naar het niveau van de straat. Deze indicatoren bieden in deze 

zin een waardevolle verdiepingsslag op de stresstest en kunnen op die manier bijdragen om bewoners te activeren 

klimaatadaptieve actie te ondernemen. 

6.2 Advies 2: De vorm van kennisdeling 

Bij het delen van informatie omtrent klimaatadaptatie moet de gemeente goed nadenken over de visualisatiewijze van 

de data. Dit kan door middel van het delen van labelen, indexeren of het delen van ruwe data. Na een zorgvuldige 

afweging adviseert dit rapport het volgende. Ondanks dat labelen het potentieel heeft om klimaatrisico’s per 

huis/straat/wijk op aantrekkelijke wijze inzichtelijk te maken is het advies om in dit stadium nog geen gebruik te 

maken van labels. Dit omdat het opstellen en bijhouden van labels erg kostbaar kan blijken en omdat complexe 

problemen als stedelijke hitte-eilanden niet snel verbeterd kunnen worden op huis/straatniveau, wat leidt tot een 

situatie waar labels niet snel veranderd worden. Omdat de gemeente al stappen heeft gezet in het prioriteren van 

verschillende gevoelige locaties en dit ook al is gebruikt bij de risicodialogen, wordt geadviseerd gebruik te maken 

van de eerder ontwikkelde risicokaarten. In deze risicokaarten zijn mogelijke probleemgebieden inzichtelijk gemaakt 

en kan de koppeling worden gelegd met adaptatie-projecten en processen. Deze vorm van labelen geeft inzicht in de 

door de gemeente gemaakte keuzes.  Door bewoners dit inzicht te geven kan er meer begrip ontstaan voor gemaakte 

keuzes en er kan een duidelijk handelingsperspectief worden geboden voor bewoners nabij deze locaties. Daarnaast is 

het advies om de andere indicatoren als ruwe data beschikbaar te stellen om bewoners zelf inzicht te geven in de 

effecten van klimaatverandering op de eigen leefomgeving. 

6.2 Advies 3: De koppeling met lokale opgaven en stakeholders 

Klimaatadaptatie is een ruimtelijke en gedragskundige opgave. De mate waarin fysiek kan worden aangepast is vaak 

afhankelijk van de stedelijke ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beperkte (openbare) ruimte die aangepast 

kan worden in het centrumgebied van Groningen wegens het sociaaleconomisch belang, de hoge bebouwingsdichtheid 

en het effect van de omliggende gebieden op het klimatologisch functioneren van dit gebied en de effecten die dit 
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heeft op hitte en waterhuishouding. De mate waarin risico’s afnemen is op deze manier niet alleen afhankelijk van een 

straat/wijk, maar ook van het omliggende gebied. Dit is naast een aanvullende reden om voorzichtig om te gaan met 

klimaatlabels ook een belangrijke overweging bij het kiezen van de te monitoren indicatoren en het interval voor 

monitoring. In het geval van het centrum kan het lonen om met name de ontwikkeling van groene daken en het 

thermisch comfort naar voren te brengen, waar voor een laaggelegen randwijk als Meerstad de focus meer kan liggen 

op verstening en waterhuishouding. Wees per wijk bewust van welke indicatoren daar van belang zijn en lever aan de 

hand van deze inzichten betrouwbare data en aanvullende informatie die bewoners kan informeren en activeren. 

Naast het delen van de risico’s van klimaatverandering op stedelijk/wijk/straatniveau is het binnen een klimaatmonitor 

van belang handelingsperspectief te bieden. Om dit te waarborgen moet een klimaatmonitor naast een informerende 

functie ook een activerende functie kennen. In het geval van Groningen zou dit gerealiseerd kunnen worden door de 

monitor ook als platform te laten fungeren waar betrokken partijen, zowel publiek als privaat, actief kennis delen over 

projecten en processen. Een voorbeeld hiervan is het delen van gemeentelijke plannen zoals de herontwikkeling van 

de Plutolaan, de klimaatadaptieve ontwikkelingen op Euvelgunne en onderzoeksprojecten gericht op 

bewonersparticipatie van de gemeente in samenwerking met de in Groningen aanwezige kennisinstellingen. Een 

concreet advies hier is om de ruimtelijke spreiding van het succesvolle geveltuinenbeleid als losse laag beschikbaar te 

stellen om meer bewoners uit te nodigen gebruik te maken van deze laagdrempelige subsidiemogelijkheid. Op deze 

manier kan een klimaatmonitor gebruikers aan zich binden en aanvullende data bieden over het stedelijk klimaat. Het 

inzicht bieden in projecten geeft daarbij het voordeel dat de monitor tussen de stresstesten wordt gevoed met relevante 

informatie, wat periodiek gebruik onder bewoners stimuleert. Deze gebruiksvorm van de klimaatmonitor kan ertoe 

leiden dat de gemeente beter in staat is lokale initiatieven te ondersteunen en te koppelen. Zo wordt de monitor niet 

alleen een platform voor de gemeente, maar biedt het ook bewoners een goede kans om kennis en ideeën te delen. 

6.4 Samenvattend; de klimaatmonitor Groningen 

De klimaatmonitor Groningen dient uit drie belangrijke componenten te bestaan. Ten eerste een betrouwbare dataset 

uit een stresstest die zoveel mogelijk rekening houdt met zowel boven als ondergrond, dit omdat Groningen  zowel 

vooruitstrevend is in haar ambitie om rioolsystemen te scheiden als ook in haar toepassing van waterdoorlatende 

verharding. Deze betrouwbare dataset moet bewoners van de gemeente aanzetten actie te ondernemen en naast 

grootschalige vraagstukken ook inzicht te bieden in de problemen op straat/wijkniveau in de vorm van thermisch 

comfort. Ten tweede moet de klimaatmonitor aanzetten tot actie, dit door de aanwezige projecten en kennis van de 

gemeente, onderwijsinstellingen (Hanze/Stenden/RUG), onderzoeksinstellingen (GCA) en bedrijven te delen, mits 

deze informatie voor bewoners van belang is. Daarnaast moet de monitor een platform zijn waar met name bewoners 

terecht kunnen voor informatie op het gebied van adaptatie, denk hierbij aan het delen van acties door wijkorganisaties 

en bewonersgroepen (voorbeeld: Operatie Steenbreek). Op deze manier draagt de monitor bij aan het bundelen en 

koppelen van verschillende ontwikkelingen op het gebied van het duurzaamheid in de stad. Voorbeelden van deze 

ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld wijkvernieuwingen en energieontwikkeling (zoals de koppeling van 

adaptatie/mitigatie bij het project Plutolaan). Tenslotte moet de klimaatmonitor gebruikers stimuleren om terug te 

komen, door regelmatig nieuwe informatie aan te bieden en de daadwerkelijke ontwikkelingen van de stad op het 

gebied van adaptatie en duurzaamheid inzichtelijk te maken en te houden. 
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Bijlage 1: Indicatie potentiële groene ruimten in de stad Groningen 
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Bijlage 2: Do’s en Don’ts klimaatmonitoring  

Do 

- Biedt handelingsperspectief aan bewoners in de vorm van betrouwbare data en duidelijke acties 

die ondernomen kunnen worden (bijv. subsidies/acties) 

- Erken dat iedere bewoner andere eisen stelt aan informatie en probeer in deze wens tegemoet te 

komen 

- Deel informatie over de kansen, problemen en ambities op het gebied van het stedelijk klimaat 

- Zoek koppeling met andere lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid  

- Geef duidelijk inzicht in je eigen acties en plannen om problemen te verminderen en kansen te 

verzilveren 

- Geef bewoners ook een platform om eigen initiatieven te delen en om met elkaar in contact te 

komen 

- Geef periodieke updates en andere redenen om terug te komen naar de monitor 

Don’t 

- Deel niet alleen informatie uit de stresstest en de risicodialogen 

- Geef niet alleen inzicht in de problemen omtrent klimaatverandering 

- Biedt geen informatie aan die te veel uitleg vereist of een hoge onwaarschijnlijkheid kent 

- Monitor klimaatrisico’s niet op een wijze die het handelingsperspectief negatief beïnvloed 

 

 


