Meten - Beleven - Doen:
Geleerde lessen uit Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie
Teun Terpstra – lector Waterveiligheid en Ruimtegebruik

9-62021

Deelsessie 2A BPiKA

2

2 jarig Raak Publiek
Praktijkgericht onderzoek

Hoofdvraag
Hoe kunnen professionals van gemeenten en waterschappen met inzet
van burgers klimaatadaptatie in stedelijk gebied in praktijk brengen?
1. Meten: Wat weten we van extreem weer in de stad?
2. Beleven: Hoe beleven we extreem weer in de stad?
3. Doen: Wat kunnen we er aan doen, wie en hoe?
Focus op hitte
Wordt door iedereen beleefd, steeds actueler thema,
maar onderzoek naar hitte is nog beperkt

METEN

HITTEGOLF AUG 2020

Hitte eiland = Tempstad - Tempbuitengebied
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Binnenhuis temperatuur
… verschillende energielabels
(A/B, C/D, E/F, G/H)?

Factor

opwarming
4-12 aug

afkoeling
12-18 aug

A. Is er een
verschil in de
mate van
opwarming /
afkoeling
binnenshuis
tussen …

####

####

B. Is er een
verschil in de
gemiddelde
binnenhuistemperatuur
tussen …

####

####

In MANOVA Repeated Measures is statitisch gecontroleerd voor effecten van: woningtype, verdiepingen, bouwperiode
… koopwoningen versus huurwoningen?
Factor

Ervaren hinder tijdens hittegolf aug 2021

Figuur X: hinder klachten en aanpassingsgedrag. 33 van de 56 respondenten gaf een toelichting op
de vraag ‘Heeft u hinder (bv., verminderde nachtrust) of (gezondheids)klachten ervaren als gevolg
van de temperatuur in huis, in de afgelopen dagen?’ De antwooren zijn geclassificeerd zoals in
deze figuur weergegeven.

33 van de 56 respondenten gaf een toelichting op de vraag ‘Heeft u hinder (bv.,
verminderde nachtrust) of (gezondheids)klachten ervaren als gevolg van de
temperatuur in huis, in de afgelopen dagen?’

BELEVEN
Straat interviews & thermische wandelingen

Bewonersonderzoek Beleving extreem weer
VPA: Video interviews “Mijn Tuin”

BEWONERSONDERZOEK, n=100
• BELEVING
• HANDELINGSPERSPECTIEF
• EIGEN ROL EN GEDRAG

KW ET SBAARHEID EN ZORGEN
heel veel

tamelijk veel
niet weinig of veel

5,00

een probleem voor u persoonlijk / uw gezin?

zorgen maken over de effecten van ...

4,00

tamelijk weinig

3,00

niet/heel weinig

2,00
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3,01

1,00

felle regenbuien

lange perioden van droogte

hittegolven

ERN ST VAN GEVOLGEN
heel veel

... van hevige neerslag op ...

5,00

... van langdurige droogte op ...

... van hittegolven op ...

tamelijk veel

niet weinig of veel
tamelijk weinig
niet/heel weinig

4,00
3,00

2,69
2,11 2,11

2,73
2,44 2,54

2,67 2,48 2,81

3,04

2,97

2,42 2,42
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2,00

2,33
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huizen

tuinen

straten

hinder/ongemakken

gezondheidsproblemen

EFFECTIVITEIT VAN MAATREGELEN
In hoeverre denkt u dat de volgende maatregelen helpen om mogelijke effecten van hevige
regen, droogte of hitte te beperken?
Informatie avonden voor bewoners

3,01

Voorlichting en informatie over maatregelen en subsidies

3,49

Regenwater opvangen in de wijk (bv. vijvers)

3,98

Meer bomen in de wijk

3,98

Meer struiken en gras in de wijk

4,06

Groene daken op woningen en/of schuurtjes

3,33

Een regenton in de tuin

3,36

Tegels uit tuinen en vervangen door groen

1=niet/heel weinig
2=tamelijk weinig
3=niet weinig of veel
4=tamelijk veel
5=heel veel

3,83
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

SOCIAAL KAPITAAL
Stel dat bewoners in uw wijk samen een plan willen maken om beter bestand te zijn tegen
de effecten van neerslag, droogte en hitte. Kunt u reageren op de volgende stellingen?
Er zijn voldoende mensen in de wijk met een goed netwerk bij instanties…

2,71

Er zijn voldoende mensen in de wijk met kennis van subsidies en maatregelen

1=niet/heel weinig
2=tamelijk weinig
3=niet weinig of veel
4=tamelijk veel
5=heel veel

2,44

Er zijn voldoende mensen in de wijk met kennis van neerslag, droogte en…

2,30

Als er wat moet gebeuren in mijn wijk, dan krijgt de wijk dat voor elkaar

2,57

Bewoners van deze wijk werken goed samen

2,44

Mijn wijk is goed georganiseerd

2,60

Er is een sterk sociaal netwerk in mijn wijk

2,51
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

INITIATIEF BIJ PLANVORMING
Stel dat er een plan voor uw wijk gemaakt zou worden. Wie zou daarin het initiatief moeten nemen
volgens u? Kunt u op de volgende stellingen reageren?
Ik vind het niet nodig dat er een plan voor deze wijk wordt gemaakt

2,15

De wijk maakt een plan en de gemeente ondersteunt waar nodig

2,79

De wijk en gemeente trekken vanaf het begin samen op bij het maken van een plan

3,88

De gemeente maakt een eerste plan en vraagt de wijk om daarop aan te vullen

1=zeer oneens
2=enigszins oneens
3=niet oneens of eens
4=enigszins eens
5=zeer eens

3,77
1,00

2,00

3,00

4,00

GEDRAGSINTENTIES
Naar wijkbijeenkomsten

1=zeer oneens
2=enigszins oneens
3=niet oneens of eens
4=enigszins eens
5=zeer eens

3,12

Samen maatregelen nemen

1,94

Zelf maatregelen nemen

5,00

2,74
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

VPA “MIJN TUIN” (n=21)

DOEN

Op school: Groningen en Middelburg
Climate cafe’s: Rotterdam en Groningen
Interviews en online bijeenkomsten: Leeuwarden en Middelburg/Vlissingen

Ervaringen in Rotterdam
• Aansluiten bij regulier geplande activiteiten in het
buurtcentrum/ in de wijk bleek een eenvoudige manier te
zijn om met bewoners in contact te komen.
• De wijk bezoeken en bewoners die je op straat
tegenkomt bevragen naar hun beleving van
klimaatverandering werkte goed.
• Wijknetwerkers vanuit de gemeente zijn essentieel om in
contact te komen met (actieve) bewoners en zij kennen de
buurt en stakeholders.
• Voor een online / fysieke bijeenkomst rondom een thema
als klimaatadaptatie is het zeer lastig om bewoners te
betrekken.

Bisschop Bekkerschool
Groningen

• Leerlingen ervaren extreem weer als een moeilijk onderwerp
• Basisscholen hebben interesse in klimaatadaptatie onderwijs als
aanvulling op reeds bestaande pakketten over duurzaamheid
• Actieve deelname van onderzoekers bij het uitvoeren van dit
lespakket is gewenst
• Scholen zijn mogelijk een interessante route om met ouders in
contact te komen

Meer weten?

Stelling 1:
Om bestaande stedelijke gebieden klimaatbestendig in te
richten op wijk- en straatniveau, is het op dit moment
belangrijk dat …
A. op landelijk niveau (stringentere) normen / kaders
worden vastgesteld
B. gemeenten (nog sterker) de lead nemen en houden
C. bewoners (nog beter) worden gestimuleerd en
ondersteund

Stelling 2:
Bewoners stimuleren hun buurt watervriendelijk en
hittebestendig in te richten …
A. heeft een aanloopperiode nodig, maar bewuste
bewoners zullen uiteindelijk de motor achter
klimaatadaptatie in stedelijk gebied zijn
B. zal niet of nooit een effectieve strategie worden, omdat
in de meeste kwetsbare wijken andere problemen spelen
die urgenter zijn

