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Wat kan jou helpen met je bijdrage aan klimaatadaptatie? 
 

Bijdrage aan Scholings- en Activiteitendag Achterhoek+ 2021 op 14 oktober j.l. 
Door Hugo Gastkemper (Stichting RIONED), Carleen Mesters en Kees Broks (beiden namens 
STOWA) 

 

Belangrijke aandachtspunten van het gesprek (zie ook bijlagen flipovers en 
relevante links en achtergrondinformatie) 

 

Bewustwording 
- Bewustwording nodig bij provinciale en landelijke beleidsmakers dat inbreiding niet 

per se de oplossing is; nu gaat het steeds over inbreiding vóór uitbreiding en de relatie 
met hitte stress wordt daarmee over het hoofd gezien, en uitbreidingen worden op 
laag gelegen kwetsbare locaties gepland, meer afstemming nodig 

- De vuistregel 3 (bomen) - 30 (% bladhoudend) - 300 (straal waarbinnen minstens 1 ha 
groengebied wordt gerealiseerd) zou in de omgeving visie moeten terugkomen 

- De genese (ontstaansgeschiedenis) van een stad, dorp of gebied beschrijft de 
ontwikkeling daarvan in relatie tot het natuurlijk systeem van landschap, bodem en 
water, dit is heel geschikt om als gidsprincipe voor ruimtelijke ontwikkelingen en 
klimaatadaptatie in de Omgevingsvisie op te nemen 

- Klimaat adaptatie tegen hittestress begint bij kleding, huis, gedrag 
- Met de Toolbox Klimaatbestendige Stad kan je bij inbreidingsplannen onder andere 

direct zien wat het effect van een aantal bomen meer of minder op de 
gevoelstemperatuur is. Dit maakt ontwerpers bewust van effecten van keuzes 

- We moeten met inwoners en woningcorporaties het gesprek aangaan over 
afkoppelen, bv aan de hand van hittestress- en wateroverlastkaarten hiervoor 

- Prestatie afspraken met woningcorporaties nodig over klimaatbestendig maken van 
woningen 

 

Capaciteit en organisatie 
- Klimaatadaptatie moet niet (alleen) bij water en riolering belegd zijn maar (ook) bij RO, 

zorg, en sociaal domein; bewustwording integraal en in de haarvaten in de organisaties 
- We zitten met een capaciteitsvraagstuk (groen + gezondheid); wij (Beraad Water, 

waterprofessionals) kunnen het uitleggen voor water, hoe zit dat voor hitte? Hitte plan, 
gezondheid, maatregelen, consequenties voor bouwen, etc; Naast het kundige 
technische team hebben we 1 of 2 anderen nodig die de link met RO en Sociaal domein 
kunnen versterken.  

- Wij trekken het probleem teveel naar onszelf toe: nodig is dat we het terugleggen bij 
onze bestuurders, duidelijk maken wat het echte probleem is. Niet méér op onze 
schouders nemen dan dat we aankunnen! 

- Hoe kunnen overkoepelende organisaties ingezet worden voor betrekken RO, denk aan 
Platform 31, Stadswerk, Platform Samen Klimaatbestendig, om RO te betrekken bij 
DPRA systematiek (Stresstesten, Risicodialoog, Uitvoeringsagenda) 

- Gemeenten moeten problemen duiden zowel integraal binnen de eigen organisatie en 
bestuur, als naar buiten bij inwoners provincie en rijk;  
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Communicatie en PR 
- Er moet meer aandacht komen voor communicatie en PR (bijvoorbeeld zoals dat gaat 

met Samen waterklaar! in Limburg en Arnhem Klimaatbestendig), zodat de 
bewustwording groeit dat actie nodig is 

- Er zou hiervoor een landelijke SIRE campagne opgestart moeten worden, zoals in 2003 
met Peter Timofeeff 

- Er werd een idee geopperd voor een roadshow (zoals het waterschap dat doet) 
bijvoorbeeld over de risico dialoog voor projectmanagers, beleidsmakers en 
bestuurders in de vorm van bus die een week lang op dezelfde plek staat 

- Het Plan van Aanpak Hitte zou als regionale kapstok moeten dienen, draaiboek is er 
- Er is een manifest geschreven voor bestuurders en de oproep wordt gedaan dit voor de 

verkiezingen te verspreiden 
 

 
 
 
 
 

https://www.waterklaar.nl/noord
https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/
https://edepot.wur.nl/115002
https://edepot.wur.nl/115002

