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De Zuidelijke randstad is de meest kennisintensieve regio 
in Nederland zijn op het gebied van klimaatadaptatie. 

Hier vindt men alle opgaven door de klimaatverandering bij 
elkaar: wateroverlast, waterveiligheid, droogte, hitte en extra 
bodemdaling.  
Vele gemeenten zijn inmiddels bekend met de problematiek. 
Diverse gemeenten en regio’s hebben een adaptatiestrategie 
of -aanpak opgesteld.  

De Watertafel in de zuidelijke Randstad benoemde in 2014 
specifiek het belang van samenwerking op het gebied 

van Klimaatadaptatie in de regio. Men constateerde dat meer 
inhoudelijk en diepgaander overleg tussen de gemeenten 
zinvol is. Ook lijkt een verbreding noodzakelijk vanuit de 
waterthematiek naar groen en leefomgeving in het algemeen. 
Zo werd de Community of Practice een feit. Vier maal per jaar 
komen klimaatadaptatie-specialisten uit ongeveer 17 gemeen-
ten, waterschappen en provincie samen rond een zelfgekozen 
thema. Een kernteam bereidt de bijeenkomsten voor, daarbij 
ondersteund door een extern deskundige.

COP#3 - 20 APRIL

KLIMAATBEWUSTZIJN

We zijn ons genoeg bewust van de klimaatverandering. 
Maar onze collega’s vaak nog niet. En we handelen er 

als organisatie al veel, maar nog onvoldoende naar. - Dat beeld 
overheerst na de bijeenkomst van 20 april. In twee groepen 
gaan we expliciet in op de omstandigheden waarin de klimaat-
adaptatie-spoecialisten werken. Hulp en adviezen worden 
gedeeld. 

Vincent Kuiphuis van de gemeente Breda had de ochtend 
geopend. Hij vertelde met enthousiasme over de aanpak 

van klimaatadaptatie in zijn gemeente, waar vooral droogte 
en hitte in de toekomst een probleem vormen. Door samen-
werking met vele partijen in de stad en door handig mee te 
liften op ruimtelijke projecten lukt het Kuiphuis om met een 
minimaal budget diverse adaptieve maatregelen uitgevoerd te 
krijgen. Daarbij helpt het dat zijn bestuurder het onderwerp 
belangrijk vindt en prioriteit geeft. 

wateroverlast in de steden

veenbodemdaling in MiddenDelfland en Oostland

piekbuien in het Westland

droogte en hittestress in de steden

hoogwaterkering 

verdroging agrarisch platteland

waterveiligheid buitendijks gebied

(c) Kuiphuis, gemeente Breda



COP#4 - 29 JUNI 

ADAPTIEVE STRAAT

De straat als ontwerpopgave - hoe ziet de klimaatadaptieve 
straat er uit? Voor welke opgaven biedt het een oplos-

sing? - Hoe realiseer je zo’n straat, wie zijn erbij betrokken 

en hoe koppel je adaptatie aan andere (urgente) stedelijke 
opgaven? - 29 juni komt dat ter sprake in COP#4. Het meer 
betrekken van collega’s, resultaat van de vorige bijeenkomst, 
brengen we direct in de praktijk. De deelnemers zijn uitgeno-
digd om hun collega van de ruimtlijke discipline mee te nemen.

WEBSITE
KLIMAATADAPTATIE.nl

Begin 2016 is de website gerealiseerd. Via www.klimaat-
adaptatie.nl blijft iedereen op de hoogte van de ontwikke-

lingen van de COP. Hierop worden de nieuwe bijeenkomsten 
aangekondigd en kan men zich inschrijven. De presentaties en 
resultaten van de bijeenkomsten worden hier gedeeld. Voor 
het uitwisselen van kennis in de groep is een besloten deel van 
de website ingericht. In de loop van het jaar wordt de database 

uitgebreid met links naar gemeentelijke sites met de belang-
rijkste strategieën, nota’s, uitvoeringsplannen en geslaagde 
projecten. Ook wordt verwezen naar de aanpak en voorbeel-
den uit www.ruimtelijkeadaptatie.nl.

VOORTZETTING

Dit jaar zullen na de zomer nog twee bijeenkomsten volgen: 
een nieuwe werksessie, waarvan het thema de volgende 

bijeenkomst wordt bepaald en een brede bijeenkomst, waar 
we de opbrengsten van 1,5 jaar zullen reflecteren en in grote 
groep delen. Dat is ook het moment om vooruit te kijken en 
gezamenlijk de belangrijke opgaven voor het vervolg vast te 
stellen. 

Naast kennisontwikkeling binnen de deelnemersgroep 
werken we ook aan verbreding van de kennis. Hiervoor 

is contact met CAS (Climate Adaptation Services) en het 
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.



• 25 aanwezigen uit 11 Gemeenten, Hoogheem-

raadschap, Provincie en Adviseurs

• presentatie adaptatie-aanpak gemeente Breda: 

“weten wat je wilt, en aanhaken waar mogelijk”

• Klimaatbewustzijn in de gemeenten is niet breed

• Veel gemeente moeite met breed gedragen adap-

tatieplan

• Thema: klimaatadaptatie op straatniveau: wat 

kan je doen, met wie kan je het doen?

• Voorbeeld De StraaD (Rotterdam)

• werksessie: ontwerpen aan eigen straat

• werksessie met uitgenodigde ontwerper

• aanmeldingen komen nu binnen

• begin 2016 is de website voor de COP opgezet

• bevat aankondigingen en inschrijvingen voor nieu-

we bijeenkomsten

• bevat verslagen, lezingen en links

• afgesloten leden gedeelte voor gevoelige info

• wordt steeds up-to-date gehouden en gevuld

• brede interesse voor de cop en zijn opbrengsten

• 2016: nog twee intensieve werksessies, een brede 

bijeenkomst

• 2017: drie werksessies en een brede sessie

• verbreding van kennis binnen gemeente

• uitwisseling van kennis tussen gemeenten

• Er is behoefte om de kennisuitwisseling voort te 

zetten

• 4 bijeenkomsten in 2016:  

Twee intensieve werksessies en  

Twee bredere kennisontwikkelingssessies

• zoeken naar verbreding kennis binnen gemeenten

Bijeenkomst  
30 juni
De StraaD

Bijeenkomst  
20 april
Klimaatbewustzijn

Website
klimaatadaptatie.nl

COP gaat verder

Conclusie 2015 over 
COP in 2016
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