
20 september 2022Masterclasses Klimaatadaptatie

Excellente Groene & Gezonde Leefomgeving

Samen leren van effectieve interventies



Programma

• Introductie

• Aanpak

• Pilotgebieden 

• Uitdagingen

• Vragen/discussie

Haarlem
Bron: WUR



Introductie

• Almere 2.0: investeringsprogramma van rijk/provincie/gemeente

• 6 programmalijnen; 1 daarvan programma Groen & Waterrijk

• Project EGGL is 1 van de sleutelprojecten



De waarde van groen voor de stad 

ECOSYSTEEMDIENSTEN



Programma Groen Blauw

Excellente Groene en Gezonde Leefomgeving (EGGL)

Projecten



Doelstellingen

Ambitie: Te komen tot een integrale aanpak voor een gezonde- en klimaat-

adaptieve woonomgeving.

Doelstelling: Kennis en ervaring opdoen over de effectiviteit van interventies 

(mentaal en fysiek).



Wat gaan we doen?

• Onderzoekend ontwerpen!

➢ Monitoring

➢ Enquêtes

➢ Uitwerken interventies/ontwerpen

• 4 deellocaties met specifieke opgave/doelgroepen

• Waar staan we? 

➢ Schetsateliers

➢ Nulmetingen

• Planning: realisatie interventies ’23-’24, monitoring t/m 2025

• Leren! Vastleggen kennis in een toolbox

• We kijken dus niet alleen naar fysieke leefomgeving, maar ook naar sociaal domein!

Bron: NWA



Almere-Haven: Leemwierde

Doelgroep: 55+

Streven: Bewegen en ontmoeten

Aanpak: Herkenbare routering, (nog) minder 
verharding, (nog) meer groen, 
ontmoetingsplekken en activiteiten toevoegen

Meten: Temp, ruimtelijk gebruik, enquêtes



Algerapad

Doelgroep: 25 – 35 jr

Streven: Bewegen en ontmoeten

Aanpak: Meer groen/blauw, ontmoetingsplekken en 
sportaanleidingen

Meten: Temp, waterberging(?) verkeerstellingen, 
ruimtelijk gebruik



Nobelhorst

Doelgroep: 8 – 15 jr

Streven: Meer naar buiten, ontdekken/bewegen

Aanpak: Speelparcours (geen wipkip etc), meer groen, 
verbinding bosrand

Meten: Vergelijkend onderzoek, ruimtelijk gebruik, 
gezondheid (statistieken ASM)



Coubertinlaan

Doelgroep: 30 – 55 jr

Streven: Meer naar buiten, ontdekken/bewegen, 
verbinding natuur

Aanpak: Meer groen/blauw, aansluiting EVZ, ?

Meten: Temp, ruimtelijk gebruik, 
biodiversiteit/groenbeleving



Uitdagingen

• Eerst meten, daarna ontwerpen

• Meten we de juiste dingen irt maatregelen

• Kort meetprogramma

• Draagvlak/meedenken/haalbaarheid/verwachtingen

• AFSTEMMING



Vragen

• Wat is jullie grootste uitdaging bij het realiseren 

van klimaat-adaptieve maatregelen?

• Wat is jullie advies voor aanpak EGGL? 

• Wat nemen jullie mee in jullie opgave op basis 

van aanpak EGGL?

• Hoe voorkomen we dat klimaatadaptatie een 

schaamlap wordt?


