
KNW WEBINAR: DO'S EN DON’TS BIJ 
UITVOERING VAN KLIMAATADAPTATIE
7 JULI 2021 AANVANG 16.00 UUR

Programma:

Opening door Louis Broersma:

4 voorbeelden uit Limburg en Noord-Brabant:

• Isabelle de Warrimont (gemeente Venlo)

• Erik Weijzen (gemeente Maasgouw)

• Tjeerd Dijkstra (Gemert Bakel)

• Louis Broersma (KNW themagroep Water en 

Ruimte – gemeente Horst aan de Maas) 



• Agenda Groen & Water 

en Integrale Visie 

Openbare Ruimte 

(IVOR) vastgesteld. 

• Klimaatadaptatie is 

speerpunt in deze visies

• Samen met meerdere 

disciplines binnen de 

organisatie: 

multidisciplinair + van 

programmamanager tot 

werkvloer.



PITCH 1: ISABELLE DE WARRIMONT (VENLO)

Ambitieniveau klimaatadaptatie
Nu starten, eerste stappen zetten, om geleidelijk klimaatbestendig te worden.

Strategie:  
Inspelen op kansen en werk met werk maken. 

Waarom: 
Klimaatadaptatie is bijna nooit de reden/aanleiding voor een project.

Hoe:
Implementeren in raadsprogramma’s en -begroting

-Centrumstad Venlo
- Circulaire en duurzame hoofdstad: klimaatadaptatie is programmalijn
- Leefbaar Venlo
- Gezond en actie Venlo

Wat is klimaatadaptatie wel: Essentieel thema bij elk ruimtelijk project.

Daarom: meenemen/agenderen 1e fase (formulering opdracht)van nieuwe ruimtelijke 
initiatieven en renovaties: essentieel thema bij elk initiatief

TIP: agendeer thema klimaatadaptatie breder dan GRP (Zie GRP wel als een 
financieringsinstrument) 



STELLING 1

WIL JE KLIMAATADAPTATIE REGELEN BINNEN JE 

GEMEENTE DAN MOET JE VOORAL SLIM KOPPELEN MET 

ANDERE PROGRAMMA’S EN WERK-MET-WERK MAKEN



PITCH 2: ERIK WEIJZEN (MAASGOUW)

 Maasgouw heeft de volgende opgaven op het gebied 
van klimaatadaptatie 

 al veel gerealiseerd (o.a. Lapinus)

 Twee belangrijke vragen: doen we de goede dingen? 

En doen we ze goed? 

 Bij verdere opschaling de vraag – doorgaan op zelfde 

weg – andere ingrepen?

 vanwege urgentie snel doorpakken? Of pas op de 

plaats?

Formuleren 
strategie

Strategisch niveau 

Operationeel niveau 

Doen we de 

goede dingen?

Doen we de 

dingen goed?



LAPINUS IN PROJECTEN 

MAASGOUW



SSW, GRP EN UITVOERINGSAGENDA 



STELLING 2

OM TE KOMEN TOT GOEDE OPLOSSINGEN IS “EEN PAS 

OP DE PLAATS” NODIG OM NA TE GAAN OF 

OPLOSSINGEN WEL WERKEN



PITCH 3: TJEERD DIJKSTRA (GEMERT - BAKEL)

 Gemert Bakel werkt klimaatmaatregelen uit op basis 

van groen blauwe structuur

 Aanleiding: wateroverlast in Bakel en Milheeze

 Hoofdstructuren voor afvoer en verwerking van water

 Hoofdstructuren voor het groen

 Grote routes > combineren functies



PITCH 3: TJEERD DIJKSTRA (GEMERT - BAKEL)



PITCH 3: TJEERD DIJKSTRA (GEMERT - BAKEL)

Voorbeeld: de Burgemeester Diepstratenlaan Bakel (tussen de Akkerroosstraat en Bergroosstraat)



PITCH 3: TJEERD DIJKSTRA (GEMERT - BAKEL)



PITCH 3: TJEERD DIJKSTRA (GEMERT - BAKEL)

 Do’s:

 Dóe het (maatregelen groot én klein)

 Begin alleen maar doe het samen

 Zoek een concrete aanleiding

 Zoek elkaars meerwaarde

 Don’ts:

 Wacht niet op een ander

 Maak het niet te ‘formeel’

 Integraal in de voorbereiding > dan ben je er nog niet



STELLING 3

HET KAN PAS INTEGRAAL ALS IEDERE DISCIPLINE ZIJN 

ZAKEN OP ORDE HEEFT



PITCH 4: LOUIS BROERSMA (HORST AAN DE 

MAAS)
Horst aan de Maas – casus versnelde afvoer 
kassengebied – natuurontwikkeling



PITCH 4: LOUIS BROERSMA (HORST AAN DE 

MAAS)

Noodzaak berging – → koppelen natuurontwikkeling

 Geduld - samenwerken

 Eigen deel voorbereiden – gronden inbrengen in 

project

 Financiering samen doen 

 (HadM – SBB – WL – provincie binnen Maasgaard)



STELLING 4

INTEGRALITEIT & MEERDERE KLIMAATDOELEN DIENEN 

KOST (VEEL) TIJD, DAT MOET JE ACCEPTEREN!



Do’s klimaatadaptatie
 Maak werk met werk koppel 

klimaatthema’s aan andere 
onderwerpen (groen,  mobiliteit etc)

 Werk klimaatadaptatie als thema 
breed  uit, zorg voor verbinding met 
andere beleidsterreinen (en 
eigenaarschap)

 “een pas op de plaats maken” helpt 
bij afweging “doen we de goede 
dingen? En doen we ze goed?”

 Dóe het (maatregelen groot én klein)

 Begin alleen maar doe het samen

 Zoek een concrete aanleiding

 Zoek elkaars meerwaarde

 Heb geduld en werk samen, dan 
bereik je meer maatschappelijke 
meerwaarde

Don’ts klimaatadaptatie
 Wacht niet op een ander

 Maak het niet te ‘formeel’

 Integraal in de voorbereiding > dan 
ben je er nog niet

 Geduld is goed, maar wacht niet tot 
je alles weet

 Geen fouten durven maken, leer er 
van en ontwikkel door



Dit webinar is mede mogelijk gemaakt door: 
KNW Themagroep Water en Ruimte

Hartelijk dank voor het kijken de “Do's en don’ts” zijn 
terug te zien op www.waternetwerk.nl

Ben je nog geen KNW lid, kijk voor de voordelen op www.waternetwerk.nl

http://www.waternetwerk.nl/

