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Locatie Organisatie van de Deelnemers

Locatie Organisatie van Sprekers

Community of Practice Klimaatadaptatie © 2021

8 online COP-KAfé’s

2 online bijeenkomsten (dagdeel)

1 Excursie

1 bijeenkomst samen met Klimaatkrachtig Delfland

1 samen met Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

100 Deelnemers

16 Sprekers

36 Organisaties

Community 
of Practice 
klimaat-
adaptatie 
Zuidelijke 
Randstad

2021
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sinds 2015
Community of Practice 

Klimaatadaptatie 
Zuidelijke Randstad

voor kennis, ervaring en 
netwerk

• In deze regio komen alle opgaven van klimaatadaptatie voor;

• Nieuwe kennis is noodzakelijk voor adaptatie van de hele regio 

• Samen zoeken we naar die kennis en delen ervaringen

• Samen weten we meer

• Om kennis en ervaringen uit te wisselen in een hecht netwerk 

bestaat sinds 2015 de COP Klimaatadaptatie Zuidelijke Randstad

• Ook in 2021 had de COP te kampen met de coronamaatregelen 

• Dit jaar zijn er tien online bijeenkomsten geweest en een excursie

• COP-KAfé’s zijn gericht op het opdoen van actuele, nieuwe kennis

• COP-Bijeenkomsten zijn gericht op ervaring delen en zelf toepassen

• COP-Excursies zijn gericht op samen ervaren en ervaringen delen

• website www.klimaatadaptatie.nl/cop ondersteunt de activiteiten

• Onderzoek uitgevoerd naar alle Klimaatadaptatie-strategieën

• 20 strategieën uitgezocht

• grote overeenkomst in opbouw van de documenten

• grote verschillen in inhoudelijke verdieping en aanpak

• veel overeenstemming in rol van de overheid en instrumentarium

• grote verschillen in verwachte organisatie en financiering

• Uitvoering zal het verschil gaan maken

• Sterke behoefte om de uitwisseling voort te zetten

• in samenhang met de regionale samenwerkings-opgaven

• 7 COP-KAfé’s (online) over actualiteit

• 3 x 3 thema-gebonden series van verdiepende bijeenkomsten

• 2 brede bijeenkomsten voor uitwisseling en netwerk

• 1 excursie

in 2021
10 bijeenkomsten online 

en 1 excursie

extra aandacht is besteed 
aan de klimaatadaptatie-

strategieën

COP in 2022:  
online en  fysiek

in samenspraak met
de regio-coördinator 

>
>
>
>

http://www.klimaatadaptatie.nl/cop
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De bijeenkomsten in 

2021 waren online 

vanuit de COP-

studio, die we daar 

specifiek voor hebben 

ingericht.
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Wat is de Community of Practice?

COP in vorm en inhoud

De COP-KAfé’s in 2021
 #9. De Straadkrant - de ondergrond 
 #10. Buitendijks & klimaatadaptatie
 #11. Energie en waterveiligheid
 #12. Natuurinclusief bouwen
 #13. Convenant klimaatadaptief bouwen
 #14. Klimaatadaptatie in de Prestatieafspraken
 #15. Kosten van Klimaatadaptatie
 #16. Kostenneutraal en Integraal ontwerpen

COP Bijeenkomsten
 #22.  Klimaatadaptatie-Strategieën
 #23.  Hoe vergroot ik mijn impact?

COP Excursies (foto-impressies tussendoor) 
 #1. Boszoom, Pijnacker 
 #2. Vlaardingen - afgelast

COP Onderzoek Klimaatadaptatiestrategieën
Agenda 2022

INHOUD

 “We are the first 

generation that feel 

the effects of 

climate change,  

and probably the 

last one who can do 

something about it.”

COMMUNITY OF PRACTICE

KLIMAATADAPTATIE 

ZUIDELIJKE RANDSTAD

OVERZICHT 2021
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De Community of Practice Klimaatadaptatie in het 
‘Zuidelijke deel van de Randstad’ is opgericht in 2015, 
in navolging op de ondertekening van het convenant 
“De klimaatbestendige Stad”. Dat is inmiddels 61/2 jaar. 
- En wat is het landschap van de adaptatie veranderd 
sindsdien! 

Waar het in 2014 nog echt pionieren was, ligt 
er nu een strak programma over het uitvoeren van 
stresstests, risicodialogen en klimaatadaptatiestra-
tegieën. Adaptatie staat hoog op zowel de nationale 
als regionale en lokale agenda’s, als onlosmakelijk 
onderdeel van het ruimtelijk beleid. De Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) benoemt het met de energie-
transitie zelfs als prioriteit nummer 1 van de landelijk 
ruimtelijke ordening.

Ook op lokaal niveau zien we die verschuiving van 
‘samen pionieren’ naar het ‘samen aanpakken’ van 
ruimtelijke plannen. Complexe thema’s als droogte, 
zoetwater, vitaal en kwetsbaar hebben nog verdere 
kennisontwikkeling nodig, net als een versnelling van 
klimaatadaptatie door transities beter aan elkaar te 
koppelen. Niet voor niets is in 2021 voor de regio 
Delfland een coördinator voor de regionale samen-
werking aangesteld, die actiegericht bovenlokale 
opgaven versnelt.

De COP vervult hierin een rol in het verbinden 
van mensen, ervaringen en kennis. Gericht op het 
verdiepen en veranderen van ieders eigen werDe 
Community of Practice kent een genodigdenlijst van 
zo’n 150 personen. 

Een kernteam bereidt de bijeenkomsten inhoudelijk 
voor. Die kerngroep bestond in 2021 uit medewerkers 
van de gemeente Westland, gemeente Lansingerland, 
gemeente Den Haag, gemeente Delft, gemeente 
Schiedam en het Hoogheemraadschap van Delfland. 

wateroverlast in de steden

veenbodemdaling

piekbuien in het Westland

droogte en hittestress in de steden

hoogwaterkering 

verdroging agrarisch platteland

waterveiligheid buitendijks gebied

61/2 JAAR COMMUNITY OF PRACTICE KLIMAATADAPTATIE

De Zuidvleugel 
kent vele opgaven 
op het gebied van 
klimaatadaptatie

De Community of 
practice verbindt 
ambtenaren, 

Doel van de 
COP is om de 
adaptatiemaatregelen 
te bevorderen 
door het delen van 
ervaringen en kennis
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Delen, inspiratie, doen

In de bijeenkomsten van de Community of Practice ligt de 
nadruk op het delen van ervaringen over de implementa-
tie van klimaatadaptief handelen.  
Dat gebeurt op drie manieren: 
• Experts van binnen of buiten de regio brengen inspira-

tie met hun aanpak of visie. 
• In een online of fysieke workshop-setting wordt die 

kennis en ervaring toegepast in de eigen omgeving, in 
een eigen case. 

• Daarnaast is er altijd ruimte voor de deelnemers om 
hun eigen ervaringen te delen. 

Bijeenkomsten online

Alle bijeenkomsten hebben ook in 2021 online 
plaatsgevonden. 
• 8 x COP-KAfé, waarbij
• 2 x COP-bijeenkomst, waarbij een dagdeel werd inge-

gaan op een specifiek thema
• 2 x een excursie, naar Pijnacker en Vlaardingen

Onderwerpen van gesprek: “Ja maar hoe dan?”

Klimaatadaptatie is een breed onderwerp. Zowel water-
overlast, waterveiligheid, droogte en hitte komen in de 
COP aan de orde. Dit jaar lag er veel nadruk op de vraag 
“Hoe?” gecombineerd met actueel onderzoek of prak-
tijkvoorbeelden. - De werktitel was steeds “Gemeente x 
werkt aan...

Deelnemende partijen

Aan de COP nemen zo’n 25 gemeenten, hoogheemraad-
schappen en de provincie Zuid-Holland mee. Ook maken 
een aantal bureaus en zelfstandigen deel uit van de COP. 
De COP breidde zich in 2017 verder uit. Bijvoorbeeld met 
hen die een lezing gaven en vervolgens terugkomen, of 
door interesse door bekendheid via horen-zeggen of de 
website. We hebben daaraan geen limiet gesteld, maar de 
omvang moet het doel van de bijeenkomsten niet beïn-
vloeden, namelijk het uitwisselen van ervaring in besloten 
omgeving, en het toepassen van nieuwe kennis op de 
eigen situatie. 

Website  
Ter ondersteuning van de COP is er een website: 
www.klimaatadaptatie.nl/cop 

COMMUNITY OF PRACTICE KLIMAATADAPTATIE

De COP voorziet in 
drie behoeften:

• Lokale ervaring 
uitwisselen

• Gezamenlijk 
nieuwe kennis 
opdoen  en 
ontwikkelen 

• Regionaal 
samenwerking 
ondersteunen

De COP-bijeenkomsten 
kennen meestal de 
volgende onderdelen:

• actuele kennis

• Tijd om 
ervaringen uit te 
wisselen

• Vertaling naar 
eigen praktijk

• Onderhouden van  
contacten in het 
netwerk

http://www.klimaatadaptatie.nl/cop
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Bij alle online 

bijeenkomsten maken 

we gebruik van  

een Mural-board, 

om de bijeenkomst 

en de discussie te 

structureren en als 

verslaglegging.

Daarop staan ook 

de belangrijkste 

documenten en links.
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COP-KAfé #9 : ONDER De straaD

de straaD

Ligging, regisseur en functioneren onbekend
De ondergrond is onbekend

verder lezen

discussie

onderwerp

 De StraaDkrant 

ontrafelt de drukte 

in de ondergrond 

en geeft 6 

stappen naar een  

toekomstbestendiger 

ondergrond

naar het Mural board

Leidingtracées 

bepalen in grote mate 

de bovengrondse 

inrichting. Kan dat 

niet efficienter? We 

denken van wel.

De ondergrond kreeg in 2020 al veel aandacht, ook 
in 2021 startten we met dat onderwerp. StraaDkrant 
5 was geheel geweid aan. Floor van de Bergh lichtte 
de inhoud en het onderzoek dat daaraan vooraf is ge-
gaan toe. In heldere tekeningen ontrafelt de krant de 
wir-war van kabels en leidingen door de verschillende 
grondlagen van de stad. Het schetst de problemen 
vlak onder maaiveld en op grote diepte. 

In 6 stappen wordt vervolgens aangegeven hoe de 
ondergrond beter benut of beschermd kan worden. 
Om minder kwetsbaar te zijn voor bodemdaling en 
meer water te kunnen bergen, bijvoorbeeld.

In de discussie werd dieper ingegaan op leidingtra-
cées en de mogelijkheden om die minder bepalend te 
laten zijn voor de inrichting van de Openbare Ruimte. 

Er werd onderling ervarinegn gedeeld over het 
toepassen van leidingtunnels en tracées op privaat 
terrein en de mogelijkheden die collectieve tuinen 
daarvoor bieden, waarbij vooral ‘onderhoudsarme 
leidingen’ de risico’s op voortijdig openbreken 
verkleinen

Aangeraden werd vooral te kijken naar voorbeelden 
in Leiden en Den Haag, Binckhorst.

de straaD

Ligging, regisseur en functioneren onbekend
De ondergrond is onbekend

naar de COP-website

https://app.mural.co/t/mbdso9037/m/mbdso9037/1610658128381/24febe386e6b1c1db9e40ec55ecdc5722d3fb767
http://www.klimaatadaptatie.nl/klimaat-cafes/
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verder lezen

discussie

onderwerp

naar het Mural board

Bewustzijn voor 

buitendijks bouwen 

en klimaatadaptatie 

moet nog groeien.

Hoe om te gaan met 

Klimaatadaptief 

inrichten in 

buitendijksgebied?

naar de COP-website

Veel gemeenten in onze regio hebben gebieden die 
buiten de zeedijken liggen, het buitendijks gebied. 
De opgaven vanuit klimaatverandering zijn hier net  
anders dan binnen de dijken. In dit COP KAfé zijn we 
dieper in gegaan op die problematiek. Het is namelijk 
in het belang van de hele regio samen  dat watervei-
ligheid in het denken en doen van alle gemeenten 
een plek krijgt. 

Het Havenbedrijf, de gemeente Dordrecht en de 
gemeente Rotterdam hebben hun aanpak toegelicht. 
Het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden wil 
graag deze kennis breder verspreiden en bewust-
wording vergroten. Onder de deelnemers werd dit 

erg gewaardeerd. Er is inderdaad nog niet veel be-
wustwording op dit onderwerp en dan is het fijn om 
bespreekbaar te maken en verder door te pakken op 
bestaande ervaringen.

Gemeente Den Haag gaf aan dat ze met de haven 
van Scheveningen scenario’s hebben ontwikkkeld 
voor uitbreidingen naar de zee en is waterbeidliheid 
in Bestemmingsplan geborgd. Gemeente Maassluis 
doet aan risicocommunicatie en treft crisismaatre-
gelen in het buitendijksgebied, maar hebben geen 
specifieke gebiedsstrategie. Het aanbod om op dit 
onderwerp vaker bij elkaar te komen vanuit het 
Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden werd door 
een aantal deelnemers onmarmt

COP-KAfé #10 : KLIMAATADAPTATIE BUITENDIJKS

https://app.mural.co/t/mbdso9037/m/mbdso9037/1611063255029/1536702185caa15fe24b9cfc3b7c494370228632?sender=e45e171e-8e84-4853-a3c1-7a8ba9a0d1ca
http://www.klimaatadaptatie.nl/klimaat-cafes/cop-kafe-9-februari/
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De excursie van juli 

leidde ons door 

boszoom in Pijnacker. 

In deze buurt 

wordt al het water 

afgekoppeld en ten 

goede gebracht aan 

de lokale natuur



12

verder lezen

discussie

onderwerp

naar het Mural board
naar de COP-website

Interessant hoe 

GE een ruimtelijk 

overzicht maakt en 

inzicht geeft in hoe 

het logische systeem 

werkt

Generation 

Energy koppelt 

energietransistie 

opgagen aan 

andere ruimtelijke 

opgaven, zoals 

Klimaatadaptatie.

Energietransitie en waterveiligheid

Leidt het bekijken van de combinatie van opgaven in 
het ruimtelijk domein tot een integrale benadering? 
Kunnen we ruimte veel slimmer benutten en meer-
dere ruimteclaims slim koppelen?

Generation Energy doet verschillende ruimtelijke 
onderzoeken waarbij ze energietransitie koppelen 
aan andere ruimtelijke opgaven. Zo hebben ze onder 
andere samen met Defacto Stedenbouw voor de 
gemeenten van Voorne-Putten onderzocht hoe lokale 
energieopwekking ervoor kan zorgen dat het gebied 
bij overstromingen minder kwetsbaar en veiliger 
is en sneller kan herstellen na een overstroming. 
Hoe kun je de synergie tussen waterveiligheid en 

energietransitie versterken? Welke nieuwe kansen 
levert het koppelen, en zijn die kansen er ook voor 
jouw gebied?

De presentatie bood een mooi aanknopingspunt 
om met elkaar te discussieren over integraal ontwer-
pen. Hoe simpel het lijkt, maar hoe ingewikkeld dit in 
praktijk is om dat binnen je eigen organisatie echt op 
te pakken. Daarnaast werd ook de vraag gesteld wat 
het juiste schaalniveau is om over energietransitie en 
klimaatadaptatie na te denken. Is dat wel op gemeen-
telijk niveau of eerder op regionaal of provinciaal 
niveau?

COP-KAfé #11 : ENERGIETRANSITIE EN WATERVEILIGHEID

https://app.mural.co/t/mbdso9037/m/mbdso9037/1617797124844/afecc3522185e0d680012f7a875f18a0a8587067?wid=0-1600854549429&outline=open&sender=uca67c653fd07ac076a294389
http://www.klimaatadaptatie.nl/klimaat-cafes/
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verder lezen

discussie

onderwerp

naar het Mural board
naar de COP-website

Kansen bieden 

voor breed pallet 

aan diersoorten is 

interessanter dan ze 

te tellen.

Dinny Tubbing, 

Stadsecologg van 

gemeente Delft gaf 

een overzicht van 

natuurinclusieve 

projecten en plannen

Stadsecoloog van Delft, Diny Tubbing gaf in het  
twaalfde KAfé een overzicht van ingrepen en plan-
nen waarbij natuurinclusief bouwen centraal staan.  
Daarin gaf ze de relatie aan tussen klimaatadaptatie 
en natuurinclusiviteit. - Die lijkt vanzelfsprekend, 
maar vraagt wel aparte ontwerp- en beleidskeuzen. 
Dit lichtte zij toe aan de hand van voorbeeldprojecten 
in Delft. 

IN de discussie kwam de nadruk te liggen op het rea-
liseren, meten en onderhouden van groen. Voor een 
overzicht van mogelijke maatregelen werd verwezen 
naar de bouwstenen die de Provincie Zuid-Holland 
heeft opgesteld en de website https://www.bouwna-
tuurinclusief.nl/  
Voor de monitoring van soortenrijkdom werd de 
methode uit Dordrecht aangehaald, die zowel naar 
biodiersiteit en verspreiding van soorten kijkt als naar 
de biotopen in de stad.

En, zo besloot Diny: ‘Kansen bieden is belangrijker 
dan het aantal doelsoorten tellen.”

COP-KAfé #12 : NATUURINCLUSIEF en KLIMAATADAPTIEF

https://app.mural.co/t/mbdso9037/m/mbdso9037/1620636697348/353e3d947241ef9ef901f92f57f07b394e3c9ddf?sender=0c538a00-cd5d-4972-8ca3-a47df30eb46e
http://www.klimaatadaptatie.nl/klimaat-cafes/
https://www.bouwnatuurinclusief.nl/
https://www.bouwnatuurinclusief.nl/
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verder lezen

discussie

onderwerp

Grote openbare 

ruimten vergroenen 

en verblauwen biedt 

gemeente de grootste 

kans om echt een stap 

te maken.

naar het Mural board
naar de COP-website

Vertalen van 

convernant 

Klimaatadaptief 

Bouwen naar de 

praktijk

Het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van de 
provincie Zuid-Holland biedt veel handvatten, maar 
hoe pas je deze in praktijk toe en hoe borg je ze in je 
bestaande beleid? - De aanwezigen worstelen met 
het vertalen van de klimaatadaptatie opgaven naar 
concrete oplossingen. 
Heleen Bothof (LUZ architecten) en Ralph Wesseling 
(gemeente Westland) namen ons in twee verhalen 
mee in hun zoektocht om de juiste “windows of op-
portunities” te vinden om handen en voeten te geven 
aan een klimaatadaptief Westland.

Heleen Bothof laat met principeontwerpen voor 
Westland zien dat de vuistregels helpen om heldere 
ontwerpkeuzes te maken, zonder ingewikkelde tools. 

Het Convenant is een goede basis, maar het vraagt 
lokaal in ieder project een vertaalslag naar de speci-
fieke locatie en behoeften. 

Het convenant maakt duidelijk waar we het samen 
over hebben. Het zorgt voor regionale uitgangspun-
ten die door steeds meer partijen wordt gedragen. 
Ook andere provincies nemen deze werkwijze over. 
De deelnemers vragen zich af hoe deze oplossingen 
ook op het lange termijn zo behouden blijft. Ralph 
wees daarbij op zijn aanpak in Westland om te blijven 
scannen welke projecten, programma’s en politieke 
interesses er zijn en op het juiste moment in te sprin-
gen om klimaatadaptatief handelen geïntegreerd te 
krijgen. De “Windows of Opportunity”.

COP-KAfé #13 : WERKEN MET CONVENANT KA BOUWEN

https://app.mural.co/t/mbdso9037/m/mbdso9037/1623058192270/ef311872d21b31a0f593677de916b54e8c93bd5f?sender=2fe5edc1-67cb-441f-b173-6ff1a768f921
http://www.klimaatadaptatie.nl/klimaat-cafes/
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verder lezen

discussie

onderwerp

Kijk met de Groene 

bril en vanuit de 

bewoner, want daar 

doe je het uiteindelijk 

voor!

Hoe neem je 

klimaatadaptatie 

mee in de 

presetatieafstpraken 

met woning-

bouwcorporaties?

naar het Mural board
naar de COP-website

In juni 2021 verscheen een rapportage over 
Klimaatadaptatie en de Prestatieafspraken met 
Woningbouwcorporaties. André Rodenburg van 
Samen Klimaatbestendig nam ons mee in het onder-
zoek dat hij met Charlotte van der Kleijn van Provincie 
Zuid-Holland en Marlou Boerbooms van de Groende 
Huisvesters heeft uitgevoerd. 

Het onderzoek bekijkt welke klimaatadaptatie-
gerelateerde prestatieafspraken er al in verschillende 
gemeenten worden opgenomen. Daaruit hebben ze 
een negental onderwerpen gedestilleerd die relevant 
zijn om mee te nemen met tips om dat te realiseren. 

In de prestatieafspraken staan veel ‘harde afspraken’, 
met daarnaast zachte afspraken, die vaak minder 
goed worden uitgevoerd. Stel dus heldere concrete  

 
doelen op het gebied van klimaatadaptatie om ook 
echt impact te maken. 

Fysieke pilotprojecten kunnen helpen om samen 
ervaring op te doen. Zorg wel dat je daaruit ook con-
crete doestellingen formuleert om de hele voorraad 
klimaatbestendig te krijgen.

Naast afspraken werd in de discussie ook benoemd 
om huurdersverenigingen actief te betrekken. Zeker 
de groen-bewuste bewoners in een complex kun je 
goed mee krijgen en als je met hen samen een slag 
kunt maken, kom je tot beter maatwerk. Uiteidelijk 
doe je het voor de bewoners.

COP-KAfé #14 : PRESTATIEAFSPRAKEN en KA

https://app.mural.co/t/mbdso9037/m/mbdso9037/1631102679545/8c9f5a409779366a09c748db860a025276afdbf6?sender=dfef6a3d-6a3b-433f-9de7-e3fb3b520452
http://www.klimaatadaptatie.nl/klimaat-cafes/
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verder lezen

onderwerp

discussie
Prachtige start naar 

de inzicht in kosten 

van klimaatadaptatie!

-

Dit onderzoek helpt 

bij de politieke 

afweging tussen 

schade, risico en 

investeringskosten 

Onderzoek door 

Arcadis en Nflux 

naar de kosten van 

Klimaatadaptatie in 

Nieuwbouw voor 

de Metropoolregio 

Amsterdam.

naar het Mural board
naar de COP-website

Jeroen Rijsdijk, adviseur bij Arcadis heeft samen met 
Sander van der Wal, Nflux, onderzoek gedaan naar de 
kosten van klimaatadaptatie in nieuwbouw voor de 
Metropoolregio Amsterdam. De resultaten zijn zeer 
onlangs verschenen.

In hun onderzoek hebben ze drie wijktypen en drie 
verschillende bodemsoorten als basis gebruikt. Voor 
deze negen fictieve locaties zijn de meerkosten be-
rekend om hen klimaatadaptief in te richten, volgens 
de richtlijnen van het Convenant Klimaatadaptief 
Bouwen. Met hun analyse beogen ze bestuurders 
meer gevoel te geven voor de benodigde middelen 
om een stad klimaatadaptief te maken. 

Op het moment van de presentatie hadden de 
onderzoekers ook een vervolgstudie uitgevoerd 
waarin ze voor 13 werkelijke ov-knooppunten rond 
Amsterdam de kosten verder hebben berekend. 
Daaruit bleek dat de indicatie van de kosten uit de 
studie met de fictieve locaties overeen kwamen met 
de werkelijke kosten.

De beide onderzoeken richt zich alleen op aanleg-
kosten en investeringskosten, en niet op onderhouds- 
en beheerkosten. 

De onderzoeken helpen om een afweging te maken 
tussen de potentiele schade, het risico en de onder-
houd- en inversteringskosten. Dat is uiteindelijk een 
politieke keuze.

26 October 2021© Arcadis 2021 9

SAMEN OP WEG NAAR EEN KLIMAATBESTENDIGE TOEKOMST

COP-KAfé #15 : KOSTEN VAN KLIMAATADAPTATIE

https://app.mural.co/t/mbdso9037/m/mbdso9037/1635151337415/d7cc20b23c0d9b2f18a632d218bb852d65313ca7?sender=87d1ff75-3162-4b79-a64d-e51fae429eb4
http://www.klimaatadaptatie.nl/klimaat-cafes/
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verder lezen

discussie

onderwerp

naar het Mural board

Kostenneutraal én 

klimaatneutraal 

ontwerpen? 

- Dat kan! 

Hiltrud Pötz laat 

dat zien in twee 

voorbeelden

De kern ligt erin 

dat je vooraf, op 

conceptueel niveau, 

moet nadenken over 

andere oplossingen.

naar de COP-website

Hiltrud Pötz, Atelier GroenBlauw, laat aan de hand 
van twee voorbeeldprojecten laten zien, dat het mo-
gelijk is om nieuwbouw te realiseren die èn klimaat-
adaptief is, èn integraal duurzaam èn kostenneutraal.

De crux om dat voor elkaar te krijgen is om in de 
voorfasen van het ontwerp al andere concepten en 
ontwerpoplossingen te kiezen. - dus ‘klimaatadap-
tatie’ vooraf en niet als toevoeging achteraf. Hiltrud 
geeft aan dat dat in nieuwbouw kan, maar dat dat in 
een bestaande situatie best lastig is. Bij grootschalige 
ingrepen in de stad is het wel mogelijk om, bijvoor-
beeld, het watersysteem drastisch te wijzigen. 

In de daarop volgende discussie werd doorge-
praat over de mogelijkheid om de ingrepen in het 

watersysteem op woningbouwniveau te realiseren. 
Zoals bij de energietransitie gaande is, blijkt ver-
plichting op termijn te werken. Opgave daarbij is 
dat investeringen in watermaatregelen niet kunnen 
worden terugverdiend, zoals dat wel kan bij energie-
maatregelen. In andere landen als België en Duitsland 
is die verplichting al heel normaal. Er zijn steden 
in Nederland die dat bij nieuwbouw ook al eisen. 
Eindhoven is daarvan een voorbeeld. De provincie 
ZH zoekt naar een ‘way of no return’ ook voor de 
wateropgave.

Maar laten we niet vergeten: “De kosten van 
afkoppelen en vasthouden van water op eigen terrein 
liggen per woning een factor 10 tot 20 lager dan bij 
de energietransitie.”

COP-KAfé #16 : KOSTEN- EN KLIMAATNEUTRAAL ONTWERP

https://app.mural.co/t/mbdso9037/m/mbdso9037/1638432477773/e11b7cf602cf936b7c02a62164eaba0f2504728b?sender=brouwer7564
http://www.klimaatadaptatie.nl/klimaat-cafes/
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verslag van de 

excursie vind je hier:

www.klimaatadaptatie.nl/excursies

Nanda Sluismans en 

Paul van der Waal  

leidden ons door 

boszoom in Pijnacker. 

De wijk wordt 

inmiddels veelvuldig 

landelijk gebruikt 

als voorbeeldproject 

voor 

klimaatadaptatie.

http://www.klimaatadaptatie.nl/excursies
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€ARTIKEL 1
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ARTIKEL 2
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1. Urgentie

6. Rol overheid

2. Stresstesten

7. Organisatie

3. Doelen en Ambities

8. Uitvoering(splan)

4. Afwegingen5. Maatregelen
1. We doen

2. We doen

3. We doen

4. We doen

!!

In de bijeenkomst 

van maart stonden 

de strategieën voor 

klimaatadaptatie 

centraal.

de 20 documenten 

kennen 8 vergelijk-

bare onderdelen, 

die we op de COP 

bespraken. 

COP-BIJEENKOMST #22 : KLIMAATADAPTATIESTRATEGIEËN
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onderwerp

verder lezen

De COP bijeenkomst 

van maart behan-

delde de vraag hoe de 

strategieën helpen om 

de dagelijkse aanpak 

van klimaatadaptatie 

te vergemakkelijken

De bijeenkomst in maart is georganiseerd in sa-
menwerking met Klimaatkrachtig Delfland. In de 
Klimaatkrachtig TV TOUR spraken we over de verschil-
lende klimaatadaptatiestrategieën van overheden in 
regio Delfland. 

Zo viel het op dat alle partijen aan het zoeken zijn 
hoe ze klimaatadaptatie samen met bewoners, on-
dernemers en andere belanghebbenden kunnen op-
pakken. De ene gemeente weet al heel concreet waar 
ze aan de slag gaan, de andere zoekt juist naar het 
slim koppelen van verschillende ruimtelijke projecten. 

Gemene deler is de zoektocht naar financiële mid- 
delen om daadwerkelijk te investeren in klimaat- 
adaptatie. 

20 klimaatadaptatie-strategieën hebben we 
hiervoor op een rij gezet. Daarvan kwam het meeren-
deel uit de regio Delfland en enkele uit andere regio’s 
in Nederland ter vergelijking, zoals regio Utrecht, 
gemeente Groningen, Amsterdam en Arnhem.

In het vervolg van de bijeenkomst is op drie thema’s 
ingezoomd om overeenkomsten en verschillen te 
benoemen en goede voorbeelden te vinden:
• de vertaling van strategie naar uitvoering
• Het betrekken van partijen
• Financiering en organisatie

COP-BIJEENKOMST #22 : KLIMAATADAPTATIESTRATEGIEËN

naar het Mural board
naar de COP-website

download onderzoek

https://app.mural.co/invitation/mural/mbdso9037/1614870368679?sender=brouwer7564&key=06b2f8c9-78f8-4b7a-afde-fa6fe807e160
https://app.mural.co/t/mbdso9037/m/mbdso9037/1631102679545/8c9f5a409779366a09c748db860a025276afdbf6?sender=dfef6a3d-6a3b-433f-9de7-e3fb3b520452
http://www.klimaatadaptatie.nl/bijeenkomst-11-maart-2021/
http://www.klimaatadaptatie.nl/klimaat-cafes/
http://www.klimaatadaptatie.nl/bijeenkomst-11-maart-2021/
http://www.klimaatadaptatie.nl/wp-content/uploads/2021/07/COP-overzicht-Klimaatadaptatiestrategiee%CC%88n-210708.pdf
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Samen klimaatadaptief
• dilemma’s en opgaven liggen vooral op het betrek-

ken en vertalen van beleid naar concrete samen-
werkingsprojecten met partijen en bewoners, 
vanuit een overheid, waarin weinig tijd is om daar 
aandacht aan te besteden.

Organisatie en Financiering
• er is behoefte aan structurele middelen. Het 

ontschotten van budgetten zou de financiering 
vergemakkelijken

• het dilemma van nu investeren t.o.v. mogelijke 
risico en schade is lastig over te brengen.

• Er is meestal weinig ruimte in de organisaties om 
klimaatadaptatie goed en breder bij de collega’s 
onder de aandacht te brengen

Naar de Uitvoering
• Er blijken veel verschillende routes naar de uitvoe-

ring te lopen, waarbij de scenario-planning en de 
insteek voor bestuurlijk draagvlak opvielen

• discussie over de rol en mogelijkheid tot het inzet-
ten van verschillende instrumenten voor vaste 
maatregelen, vaste inrichtingsprofielen en het 
meten en beoordelen van resultaten.

“Hoe krijg je de 

kosten van niets-doen 

in beeld?”

“er is in alle stukken 

weinig aandacht 

voor environmetal 

justice”

download onderzoek

http://www.klimaatadaptatie.nl/bijeenkomst-11-maart-2021/
http://www.klimaatadaptatie.nl/wp-content/uploads/2021/07/COP-overzicht-Klimaatadaptatiestrategiee%CC%88n-210708.pdf
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verder lezen

discussie

onderwerp

naar de COP-website

Hoe krijg je je 

collega’s mee in 

klimaatadaptief 

bouwen. 

De boodschap van 

Klimaatadaptatie 

is er altijd een van 

verandering. 

Dat wil niet iedereen 

horen.

COP-KAfé #23 : VERGROOT JE IMPACT

De ochtend stond in het teken van het vergroten 
van je eigen impact. Samen met Jeanine Pothuizen 
zijn we online in kleine groepen aan de slag gegaan 
om te kijken hoe je meer mensen meekrijgt binnen je 
organisatie en wat helpt om je impact te vergroten.

Daarvoor voerden de gesprekleiders de deelnemers 
eerst langs de weerstand bij de ontvanger van de 
boodschap: “Klimaatadaptatie betekent verandering, 
en dat wil iemand eigenlijk niet horen. Verandering is 
een proces van afscheid nemen van wat er is en een 
nog onzekere weg inslaan. - Het kost tijd om dat te 
accepteren.”

De deelnemers oefende verschillende momenten 
met het inzichtelijk krijgen van die onzekerheid en het 

overbrengen van de boodschap van verandering.

Algemeen gevoel is dat ‘Klimaatadaptatie’ als 
thema door collega’s ook wel als belangrijk wordt 
omschreven, maar dat handvatten voor ‘hoe dan’ 
ontbreken. - Collega’s bij overheden kan je gemak-
kelijk aanspreken op de gemeenschappelijke waarde 
van het publiek belang, dat is een voordeel.

Vuistregels gesprek over klimaatoplossingen  

Wees mild; 
Accepteer 

ambivalentie
Praat vanuit je 
hart, zeg wat je 

voelt

Luister, luister, 
luister!!

Zorg dat je in 
balans bent

Plant een zaadje: 
verwacht geen acute 

verandering

Beweeg mee 
met de 

weerstand!

http://www.klimaatadaptatie.nl/bijeenkomst-25-november-2021/
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Uit een van de bijeenkomsten vloeide een nadere 
verkenning voort van Hoogheemraadschap van 
Delfland en de gemeente Schiedam “Schiedam 2080”.  
Tijdens het COP KAfé over de watervisie van Delfland 
(2020) ontstond de wil die visie als pilot toe te passen 
bij de gemeente Schiedam. Dit is door beide partijen 
in een apart traject naast de COP opgepakt.

In drie expertsessies met uit beide organisaties 5 
medewerkers is gekeken naar het lange termijn-
perspectief van het watersysteem, vertaald naar de 
opgaven voor vandaag en morgen. Het leverde mooie 
maar ook angstige inzichten op. Hoe lang houden we 
dit systeem nog in stand en wat kan je nu nog doen?

Door een tweede corona-jaar is er minder uitge-
voerd dan we vooraf wilden. Alle life-bijeenkomsten 
zijn gecancelled. Omdat de omstandigheden vaak 
wisselden, is daardoor veel werk gaan zitten in niet 
uitgevoerde bijeenkomsten. Financieel betekent dat 
dat er een onderbesteding is van ongeveer 5000 
euro. In overleg met het Kernteam wordt dat bedrag 
doorgeschoven naar volgend jaar.

Rinske Wessels, facilitator van de COP sinds 2018, 
verzet haar ambities en inspanningen. Met Rinske 
groeide de COP tot een inspirerende omgeving waar 
elke inbreng waarde krijgt. Met nieuwe verrassende 
discussie-vormen voor verdieping en gevoel voor 
timing, zowel voor als achter de schermen.

2021
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Vanwege het succes in de afgelopen jaren en de 
actualiteit en urgentie van het onderwerp is het 
voornemen de CoP Klimaatadaptatie in 2022 voort te 
zetten, zowel online als life. 

Hierbij zijn door het kernteam CoP de volgende 
activiteiten benoemd: 
• Online-bijeenkomsten “COP KAfé” (7 x per jaar); 
• Fysiek “COP Studio”; (ontwerp, 3 x per jaar)
• Fysiek “COP Borging”; (vergroten van draagvlak, 3 

x per jaar)
• Fysiek “COP Regionale Opgave”; (samenwerking, 

3 x per jaar)
• Fysiek “COP op Pad” (excursie, 1 x per jaar)
• Online/Fysiek brede COP-bijeenkomst (2 x per 

jaar)

In 2021 is de samenwerking op het gebied van 
klimaatadaptatie in de werkregio Delfland vergroot: 
eind 2021 is de regionale samenwerkingsovereen-
komst klimaatadaptatie ondertekend. De overeen-
komst voorziet in 

Om de capaciteit van de ambtelijke vertegenwoor-
digers efficiënt te benutten zullen bijeenkomsten 
van het CoP ook benut worden voor invulling van de 
samenwerkingsagenda met als uitkomst dat CoP en 
samenwerkingsagenda maximaal zullen integreren.

AGENDA VOOR 2022
De COP vervult een 
belangrijke regionale 
rol in het onderhouden 
van een netwerk voor 
het delen van ervaringen 
en kennis in de regio.

klimaatadaptatie blijft 
de komende jaren een 
belangrijk beleidsthema. 

De COP gaat daarom 
door in 2022

De COP blijft aandacht 
besteden aan:

• Actualiteit 
en nieuwste 
ontwikkelingen

• samen verdiepen 
op relevante 
onderwerpen

• Actief uitwisselen 
van ervaringen en 
successen

• Bewustwording in 
de eigen organisatie 
vergroten

• samenwerking in de 
regio ondersteunen
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