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SPECIAL WATER, RIOLERING EN KLIMAATADAPTIE

Aanpak effecten  
klimaatverandering 
een must

Overheden, kennisinstituten en marktpartijen hebben de handen ineengeslagen om de effecten 
van klimaatverandering in steden aan te pakken. De City Deal Klimaatadaptatie zet zich hiervoor 
in op verschillende gebieden. Een kijkje in de keuken van deze organisatie.

K limaatverandering, iedereen heeft 
er direct mee te maken en de impact 
op lange termijn, zeker als wij ons 

niet aanpassen aan een veranderend 
klimaat, gaat ons allemaal aan. Vandaar 
dat het initiatief City Deal Klimaatadapta-
tie, dat beoogt de uitdagingen te tackelen 
die tot 2050 in het verschiet liggen, erg 
belangrijk is voor Nederland. De website 
van de organisatie is een goudmijn voor 
eenieder die geïnteresseerd is in de 
problematiek en, nog belangrijker, partijen 
die zich geroepen voelen een steentje bij te 
dragen aan de oplossingen in de steden.

Informatieve video
Beelden zeggen soms meer dan woorden, 
dus het ongeveer twee minuten filmpje on-

der de kop ‘Wat we doen’ is dan ook een 
laagdrempelige aanrader. Tientallen miljar-
den euro’s aan schade zal de klimaatveran-
dering de Nederlandse steden de komende 
decennia gaan kosten. En de oplossingen om 
deze kosten te drukken liggen duidelijk niet 
alleen bij het Rijk, gemeenten, provinciale 
overheden én de private sector. Nee, ook 
bewoners kunnen een aardige duit in het 
zakje doen. En aangezien de jeugd de toe-
komst heeft, is het ook belangrijk om leerlin-
gen te betrekken bij projecten in hún stad. 

Maatschappij in Beweging
De werkgroep Maatschappij in Beweging is 
de club binnen City Deal die zich richt op 
de samenwerking tussen burgers, overhe-
den en bedrijven. Hiervoor hebben experts 

een leerprogramma opgezet waarin uiteen 
wordt gezet wat de beste aanpak is voor 
bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast. 
De werkgroep focust zich vooralsnog op de 
wijze waarop gedragspsychologie en be-
stuurskunde een rol kunnen spelen in het 
samenbrengen van burgers, overheid en de 
verschillende bedrijfssectoren. 

De oplossingen
Er zijn verschillende methoden waamee de 
impact van het klimaat op steden vermin-
derd kan worden. Bij de inrichting van de 
openbare ruimte is het allereerst belangrijk 
dat dit, uiteraard, gebeurt op klimaatbe-
stendige wijze. Maar wat is dat nou precies? 
Een aantal mensen houdt zich binnen City 
Deal Klimaatadaptatie bezig met het onder 
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de aandacht brengen van Nature Based 
Solutions (NBS). In drie steden is de be-
treffende werkgroep bezig om specifiek te 
kijken waar NBS kan worden ingezet. In 
Eindhoven en Dordrecht is men bijvoor-
beeld al aan de slag gegaan. In de lichtstad 
om de stad te vergroenen en te ontharden, 
terwijl de Dortenaren via de NBS-methode 
de wateroverlast aanpakken. 

Klimaatrobuust inrichten
Bij gebiedsontwikkeling is het belangrijk dat 
de bewoner qua kosten ontzien wordt en 
toch ook getrakteerd op een prettige open-
bare ruimte. De uitdaging van de werkgroep 
die zich met het klimaatrobuust inrichten 
van gebieden bezighoudt, ligt dan ook in 
het op één lijn krijgen van verschillende 
ambtelijke en private partijen. Het doel van 
de werkgroep is om klimaatbestendigheid 
in bestaande én nog te realiseren projecten 
in de gebiedsontwikkeling mee te nemen. 

Het gevecht tegen het water
Als Nederland ergens in heeft bewezen uit 
te blinken, dan is het wel in het indammen 
van het omringende water dat ons laagge-
legen landje bedreigt. Maar City Deal gaat 
een stap verder dan Jan Adriaanszoon 
Leeghwater, Hans Brinker en Johan van 
Veen. De organisatie heeft namelijk als 
doel om maatregelen te treffen in de ruim-
telijke inrichting die de impact van moge-
lijke overstromingen kunnen tegengaan. 

Partijen gezocht
In maart 2016 ging de City Deal Klimaat-
adaptatie van start voor een samenwer-
king van vier jaar. In deze tijd is een sterk 
netwerk opgebouwd, veel kennis uitgewis-
seld, geïnnoveerd en geagendeerd. Als de 
City Deal Klimaatadaptatie eind januari 
2021 stopt, mag en kan het realiseren van 
klimaatbestendige steden echter niet op-
houden, zeker nu deze maatschappelijke 
opgave door steeds meer sectoren wordt 

gezien. De City Deal Klimaatadaptatie 
heeft daarom zeven thema’s benoemd die 
om verschillende redenen en op verschil-
lende wijze opschaling behoeven. Opscha-
ling draagt bij aan de versnelling van kli-
maatadaptatie in heel Nederland. Voor 
ieder thema hebben zij in vier jaar succes-
factoren, knelpunten en kennis verzameld. 
Om hiermee verder te komen in heel 
Neder land zijn krachtige allianties nodig. 
Partijen die een nationale ambitie hebben 
op dat thema en samen met steden de kar 
willen blijven trekken.

Wilt u verder werken aan een van de opscha-
lingsthema’s? Mail dan naar info@citydeal-
klimaatadaptatie.nl.

Meer informatie over de opschalingsthema’s 
is te vinden op de website: www.citydealkli-
maatadaptatie.nl/2020/06/11/city-deal-
klimaatadaptatie-in-de-eindsprint-opscha-
lingsvraagstukken/  


