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Wat kun je verwachten de komende 45 min?

• Kennis in de Regio – een landelijk initiatief
• Inzoomen op Flevoland – wat houdt jullie bezig?
• 4 tools nader toegelicht – sneak preview
• Klimaatdilemma’s in Flevoland
• In 4 groepjes in gesprek
• Wrap up: ingrediënten voor een kennisdag



Platform Samen 
Klimaatbestendig

STOWA  & 
 Stichting RIONED

Regio’s en Samenwerkingen

Tools, 
modellen, 
kennis, 
inzichten, 
denkkracht

wensen, opgaven, 
vragen, behoeften

kennishiaten, barrières, 
beleid, governance, 
cocreatie, praktijk

Kennis in de regio | een initiatief van STOWA, Stichting 
RIONED en Samen Klimaatbestendig sinds 2020



Wat kwamen wij tegen in de regio’s?

STOWA en Stichting RIONED zetten klimaatkennis 
'aan de grond’



Netwerk bijeenkomsten
• Focus op Regionale Adaptatie StrategieNetwerk water en Klimaat Utrecht

• Proeverij in sneltreinvaart 6 toolsOost Groningen en Noord Drenthe

• Open gesprek over o.a. Bewustwording, Capaciteit & Organisatie Achterhoek+

• Proeverij 6 tools, klimaatmaatregelen in de praktijk, voorbeelden uit 
eigen regio, open gesprek

Zeeland (SAZ+ en KasZ) 
op 19 mei 2022

• Ruimte voor de toekomst vergezicht 2120  - focus op 
handelingsperspectief

Voorbereiding Noorderkwartier 
op 11 okt 2022

• Welke wensen hebben jullie?
Flevoland (SAF en KAF)

[datum]



Waar loop jij vooral tegenaan bij Klimaatadaptatie in Flevoland?



Inzichten 

Eigen organisatie: integreren Klimaatadaptatie in eigen 
werkprocessen, interne organisatie en definitie klimaatadaptatie

Kennis: tools en hulpmiddelen – hoe te vinden en in te zetten

Keten / regio: slim samenwerken en delen van kennis binnen en 
tussen de regio’s



Welke koppelmogelijkheden zie jij?



Kennis, tools en hulpmiddelen - wat ken je?



Waar heb je behoefte aan?



Nu
4 tools nader 
toegelicht: sneak 
preview

Toolbox Klimaatbestendige Stad 

(Kees Broks)

Klimaatmaatregelenposter 

(Oscar Kunst)

Financiële prikkels 

(Carleen Mesters)

Klimaatschadeschatter 

(André Rodenburg)



Toolbox Klimaatbestendige Stad
https://klimaatadaptatienederland.nl/hulpmiddelen/overzicht/toolbox-ks/

https://klimaatadaptatienederland.nl/hulpmiddelen/overzicht/toolbox-ks/


Toolbox Klimaatbestendige Stad
Groene baten planner



Toolbox Klimaatbestendige Stad
Hittestress (gevoelstemperatuur)





Klimaatschadeschatter



Schade door wateroverlast tot en met 2050:
• Op basis van huidig klimaat: € 96 - 158 miljoen
• Op basis van WH-scenario: € 143 - 237 miljoen

Toename schade (min - max) van € 47 – 79 miljoen

Procentueel: 50% toename schade wateroverlast

Gemiddelde schade per inwoner tot en met 2050:
• Huidig klimaat: € 2.000 - 3.400
• WH-scenario: € 3.100 – 5.100

Toename schade (min - max): € 1.100 – 1.500  

Klimaatschadeschatter



Klimaatschadeschatter
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Beleidsmixer - klimaatadaptatie op privaat terrein (1/2)
- Instrumentenmix -
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Beleidsmixer - klimaatadaptatie op privaat terrein (2/2)
- Financiële prikkels -



Klimaatdilemma’s
Gemeenten
• Bewustwording
• kennisontwikkeling
• PV – bomen
• Exploitatie grond –

waterberging
• Bomen, planten
• Inpassen, alle wensen
• Materiaal keuze
• Pilot (? en €) of wachten
• Wortel of stok?
• Hitte op bedr.terreinen
• Mitigatie – adaptatie
• Meer verdamping
• Collega’s vinden het te 

technisch
• PL & PM: KT-LT winst?

Waterschap

• Polderen – water als ord. 
princ.

• KT – LT integraal kijken

• €
• Ruimtelijke 

ontwikkelingen 
(ontwikkelaars vs. 
gemeenten)

• Huidige standaard 
(inrichting beheer en 
voedsel)

Provincie

• Stresstest >> beheer en 
onderhoud



4 groepjes in 
gesprek

Nieuwbouw
-

Kees

Bestaand 
stedelijk gebied

-
Oscar

Samenwerking 
-

Carleen

Van beleid naar 
praktijk, KT- LT 

(onzekerheden)
-

André



Wrap up

en dank voor jullie bijdrage!

André Rodenburg (Samen Klimaatbestendig)
Oscar Kunst (Stichting RIONED)
Kees Broks en Carleen Mesters (STOWA) 

Lelystad, 20 september 2022


