COP Klimaatadaptatie
Zuidelijke Randstad
Januari - Juli 2021
In de eerste helft van 2021 is de Community of Pracice Klimaatadaptatie nog geheel online geweest.
We hebben de opzet van de COP-KAfé’s voortgezet. Daarin hebben we geexperimenteerd met langere bijeenkomsten en een
andere frequentie.
De tweewekelijkse KAfé’s van najaar 2020 bleken erg intensief,
zowel in organisatie als om te volgen voor de deelnemers. - In de
offerte voor 2021 hadden we al voorgesteld dit terug te brengen
naar één maal per maand. - In deze frequentie hebben we dat
de laatse maanden georganiseerd: er hebben zes bijeenkomsten
plaatsgevonden, meestal op de tweede dinsdag van de maand. In
maart hebben we een hele middagsessie geweid aan de Klimaatadaptatie-strategieën die in deze regio zijn ontwikkeld.
In vorm hebben we geëxperimenteerd in opzet en lengte van
online-bijeenkomsten. - Bij langere bijeenkomsten hadden we
een duidelijk lagere opkomst (februari) of veel afvallers (juni). De
oorspronkelijke opzet van 1 uur voor het KAfé lijkt toch het beste
te werken.
Inhoudelijke lijn
We proberen in 2021 vooral te focussen op praktijkervaringen;
‘Ja, maar hoe dan?’ Als mogelijk doen we dat bij de COP KAfé’s

Juli 2021: Excursie Boszoom, Pijnacker

onder de titel ‘Werken met ...’ of ‘<gemeente x> werkt met ...’
We zorgen voor veel voorbeelden en ervaringen uit de eigen
regio, zodat de drempel om elkaar later weer eens te benaderen
over dat onderwerp lager wordt. In dat licht organiseren we ook
excursies, waarvan er 1 gelukkig al voor de zomer kan worden georganiseerd: begin juli namen we een kijkje in Boszoom. De wijk
in Pijnacker waarvan in ieder klimaatadaptatieplan in Nederland
foto’s worden gebruikt, maar waar velen nog niet geweest zijn.
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• COP-KAfé , 1 uur
• deelnemers: 20

Januari 2021: Straadkrant over de Ondergrond
In aansluiting op het thema ‘ondergrond’ dat we in 2020 meermaals
hebben belicht, begonnen we 2021 met een presentatie van Floor
van den Bergh over de nieuwste Straadkrant over de Ondergrond.

• COP-KAfé , 2 uur
• deelnemers: 15

Februari 2021: Buitendijks Bouwen
in samenwerking met het programma Buitendijks hebben we in een
verlengde versie nagedacht over het bouwen in buitendijks gebied en
de voorbeelden van het Havenbedrijf en Dordrecht

Het ‘MURAL-board’ wordt iedere bijeenkomst gebruikt
om de discussie te voeren, en om de agenda, deelnemers
en de belangrijkste documenten te delen.

• COP-bijeenkomst
• 2,5 uur
• deelnemers: 22

Maart 2021: Middagsessie Klimaatadaptatie-strategieën
20 Strategieën hebben we doorgenomen en vergeleken: wat zijn
overeenkomsten en wat zijn goede voorbeelden van aanpak? waar
zit overlap in ambitie en hoe vertalen de gemeenten dat in uitvoeringsprogramma’s?

• COP-KAfé , 1 uur
• deelnemers: 15

April 2021: Werken aan integrale opgave: Energie en Water
Met Generation.Energy bespraken we de logische maar weerbarstige koppeling van de ruimtelijke opgaven voor energietransitie en
klimaatadaptatie.
afbeelding: Generation.Energy

• COP-KAfé , 1 uur
• deelnemers: 25

Mei 2021: Delft werkt aan natuurinclusief bouwen
Delftse stadsecoloog Diny Tubbing vertelde over de aanpak in Delft
om op structuurniveau én op hele kleine plekken groen in de stad te
versterken. - Het trok een grote groep deelnemers, waaronder veel
nieuwe gezichten.
foto: Heleen Bothof

Juni 2021: Westland werkt met het Convenant
Ralph Wesseling en Heleen Bothof gaven een dubbelpresentatie over
proces en inhoud hoe gemeente Westland klimaatadaptatie aanpakt
en in zes pilotprojecten het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van
de provincie toepast. Op zowel proces en ontwerp kwamen veel
reacties. Over het ontwerp willen deelnemers graag nog meer zien.

• COP-KAfé , 1,5 uur
• deelnemers: 20

De Community of Practice Klimaatadaptatie Zuidelijke
Randstad is opgericht in 2015 en verbindt specialisten op
het gebied van klimaatadaptatie bij overheden. In de COP
staan vier onderdelen centraal: kennis opdoen, ervaringen uitwisselen, netwerken en zelf aan de slag.
Organisatie is in handen van Michiel Brouwer (MBDSO) en
Rinske Wessels (Samen ruimte Maken) ondersteund door
een kernteam van deelnemende overheden.
www.klimaatadaptatie.nl/cop

afbeelding: Heleen Bothof
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