
Sessie 1 | Klimaatverandering en de 
rol van de financiële sector
Bruggen bouwen tussen de financiële sector 
en overheden, daar draaide deze sessie 
om. Drie sprekers presenteerden een eigen 
perspectief over de rol van de financiële sector. 
Het klimaatadaptief maken van huizen in 
Hoorn fungeerde als case. De verschillende 
perspectieven leidden tot een kritisch gesprek met 
de deelnemers in de zaal. Wie is verantwoordelijk 
voor het klimaatadaptief maken van woningen? 
De bank, de overheid of de bewoner? André 
Rodenburg, communitymanager bij platform 
Samen Klimaatbestendig, leidde de sessie. 

Gebouweigenaren zijn de link 
Michel Bovy, procesmanager bij NextGreen, denkt dat gebouweigenaren de link zijn tussen de overheid en 
de financiële sector. Gebouweigenaren zijn klant bij de financiële sector, terwijl het gebouw op grondgebied 
staat van overheden. Zowel de financiële sector als overheden doen analyses en stellen voorwaarden aan de 
gebouweigenaar. De financiële sector maakt bijvoorbeeld een risicoanalyse en creëert prijsprikkels. Overheden 
voeren stresstesten uit, bedenken regels en zorgen voor financiële prikkels. 
 
Aanvullen kan, maar het is lastig 
De acties van beide partijen kunnen elkaar aanvullen, legt Bovy uit, maar in de praktijk blijkt dat nog lastig. 
Jeffrey Kluitenberg, technisch adviseur duurzaamheid bij de gemeente Hoorn, bevestigt dat: “Tot op heden is er te 
weinig wisselwerking tussen de overheid en de financiële sector.” Kluitenberg spreekt ook zijn vertrouwen uit: “Het 
contact met ABN AMRO gaf nieuwe inzichten.” Bram Vendel, financial risk specialist bij ABN AMRO, laat zien dat 
een klein deel van de huizen in Hoorn verduurzaamd moeten worden en dat klimaatrisico’s relatief klein zijn.  

De verantwoordelijkheid delen 
Christiaan Schreuder, risk manager bij ABN AMRO, vertelt dat hypotheekverstrekkers steeds meer moeten weten 
over het onderpand. “Als je ergens van weet, moet je er wat mee”, zegt Schreuder. Zo ook met verduurzaming. 
De bank deelt de verantwoordelijkheid over het huis met de eigenaar. Verduurzaming is dus ook een gedeelde 
verantwoordelijkheid, legt hij uit. De verdeling van die verantwoordelijkheid is nog onbepaald. Ook Kluitenberg 
vraagt zich af welke rol de gemeente heeft.  

Samenwerking is noodzaak 
De deelnemers in de zaal reageren kritisch en vinden dat de bank meer verantwoordelijkheid moet nemen 
en proactief moet handelen. Schreuder geeft aan dat dit in context geplaatst moet worden. Daaraan voegt 
Rodenburg toe dat overheden en meerdere partijen uit de financiële sector op gebiedsniveau moeten 
samenwerken om dit op te lossen. Wie welke verantwoordelijkheid draagt, staat dus nog ter discussie. 
Toch is één ding glashelder: samenwerken is noodzakelijk.

Door: Sterre Broens



Sessie 2 | Klimaatadaptief
(ver)bouwen en inrichten als het 
nieuwe normaal
Hoe ziet gebiedsontwikkeling eruit in de 
toekomst? Nederland staat voor een grote 
opgave als het gaat om woningbouw. In 
deze sessie werd besproken waarom en hoe 
nieuwbouw en bestaande bouw klimaatadaptief 
gemaakt kunnen worden. Projectontwikkelaars, 
beleidsmedewerkers en architecten gingen met 
elkaar in gesprek. 

Klimaatadaptief (ver)bouwen als het nieuwe normaal 
Publieke en private partijen in de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Amsterdam en de provincies Utrecht en 
Gelderland hebben afspraken gemaakt, doelen vastgesteld en prestatie-eisen ontwikkeld voor klimaatadaptief 
bouwen en inrichten, vertelt Werncke Husslage. Hij is adviseur toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling bij de 
provincie Zuid-Holland. 

De toepassing van deze afspraken en de eisen staan in de Leidraad Klimaatadaptief Bouwen 2.0. De 
leidraad beantwoord wat er moet gebeuren en hoe dat kan worden vormgegeven. Er is veel ruimte voor 
maatwerk, maar alle ontwikkelingen zijn wel op dezelfde manier meetbaar. Mede dankzij het gebruik van deze 
principes, is klimaatadaptief (ver)bouwen het nieuwe normaal geworden in deze provincies. 

Toekomst: level playing field 
Projectontwikkelaars hebben behoefte aan een level playing field. Afspraken die gelden voor 
projectontwikkelaars in Zuid-Holland moeten ook zoveel mogelijk in lijn zijn met de afspraken in andere 
regio’s. Op dit moment wordt er een landelijke maatlat ontwikkeld. Deze maatlat definieert wat klimaatadaptief 
bouwen is en schept duidelijkheid voor overheden en bouwende partijen. De maatlat zal breed toepasbaar zijn in 
Nederland en rekening houden met regionale verschillen in bodem- en watersystemen. 

Het ontwikkelen vanuit een robuust ecosysteem 
“De tijd is voorbij dat opdrachtgevers hun wenkbrauwen fronsten over natuurinclusie, klimaatadaptie en 
duurzaamheid”, vertelt Joris Stouten, ontwikkelingsmanager regio Noordwest bij Heijmans Vastgoed. Heijmans 
streeft bij gebiedsontwikkeling naar een robuust ecosysteem. Dit ecosysteem heeft een lokaal karakter, er is 
veel biodiversiteit, een balans tussen soorten en het is bestand tegen een stootje. Heijmans realiseert dit onder 
andere met behulp van de kennispartners met wie zij samenwerken en ecologen die zij in dienst hebben. Bij 
elke gebiedsontwikkeling is het noodzakelijk dat de leefomgeving van hoge kwaliteit is. Dat is mogelijk als het 
sociaal, ruimtelijk en natuurlijke domein vanaf de eerste ontwikkelfase betrokken worden. Het is belangrijk dat 
klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen onderdeel uitmaken van het DNA van een ontwikkelaar.  

Begrippenkader veranderen 
Michiel Goossens, lead integraal duurzaam ontwikkelen bij adviesbureau 
&Flux, hoort vaak van projectontwikkelaars dat ‘maximale klimaatadaptatie’ niet mogelijk is, omdat het 
niet past in de businesscase. Bepaalde duurzaamheidsmaatregelen worden niet genomen, omdat deze niet 
rendabel zouden zijn. Goossen herinnert de deelnemers in de zaal aan het feit dat bijvoorbeeld wateroverlast 
steeds extremer wordt, zoals in Limburg in 2021. Hij roept op tot een verandering van het begrippenkader. 
Ontwikkelingen kunnen dan wel financieel rendabel zijn, maar zijn deze wel rendabel te noemen als ze niet 
bestand zijn tegen de risico’s van klimaatverandering? 

Door: Thijs den Haan 



Sessie 3 | Omgaan met hitte en 
gezondheid - een kwestie van gedrag 
aanpassen? 
De zomers zijn warmer, de hittegolven extremer. 
Dat heeft effect op mensen en de samenleving. Hoe 
moeten we daarmee omgaan? Tijdens deze sessie 
ging het over de integrale aanpak van hitte voor de 
thema’s gebied, gebouw en gezondheid. Centraal 
stond de vraag ‘hoe blijft het Noorderkwartier koel en 
leefbaar?’ 

Bij binnenkomst valt het de deelnemers hoorbaar op dat de 
stoelen aan de kant zijn geschoven. De gesprekleiders Madeleen 
Helmer, projectleider hitteadaptatie (Klimaatverbond Nederland), en Lisette Klok, onderzoeker en docent 
klimaatverandering en stedelijke klimaatadaptatie (Hogeschool van Amsterdam), starten de sessie daarom 
enthousiasmerend met: ‘’We willen een levende presentatie geven. Als je beweegt en speelt dan leer je beter!’’ 

Kleur bekennen 
Tijdens de ‘warming up’ verdelen de deelnemers zich in de hoeken van de zaal, op functie-achtergronden; 
gemeente, waterschap, provincie en anders. Gemeente en waterschap blijken het meest vertegenwoordigd. 
Helmer vraagt aan de deelnemers wat ze van de sessie verwachten. ‘’We zijn met veel onderwerpen bezig, 
maar hitte is nog niet pakbaar’’, meent iemand. ‘’Je kan er moeilijker mee rekenen’’ en ‘’we zijn op zoek naar een 
concrete aanpak, een criterium’’, zijn andere reacties uit de zaal.  

Vervolgens verplaatsen de deelnemers zich naar de hoek waar volgens hen de grootste risico-urgentie dreigt. 
‘’Het wordt warmer, natter, droger of de zeespiegel stijgt.’’ De groep verdeelt zich in redelijk gelijke aantallen. 
Direct hierna volgt de vraag: “Aan welk risico besteed je de meeste tijd?” Bijna 80 procent van de aanwezigen 
gaat naar de hoek ‘het wordt natter’. Klok confronteert de deelnemers met de vraag waarom ze zojuist 
verplaatst zijn. ‘’De primaire taak van onze functie ligt niet bij hitte of droogte’’, zegt iemand. ”Ik ben alleen 
van de millimeters”, voegt iemand toe. Volgens Helmer bevestigt dat waarom er momenteel zo weinig resultaat 
geboekt wordt. Hitte lijkt nog altijd een onderbelicht klimaatrisico in Nederland. Bij veel gemeenten valt de 
verantwoordelijkheid ervoor in een grijs gebied. 

Probleem is groter dan je denkt 
Met de presentatie van een risicodiagram ‘klimaat- en natuurrampen’ (uit het rapport ‘Risicoanalyse Nationale 
Veiligheid’) laat Helmer het hitteprobleem zien. Hitte en droogte zijn de grootste risico’s voor de samenleving, 
gelijk te stellen aan het klimaatrisico van een orkaan. Voor een aantal deelnemers is de informatie interessant 
genoeg om tijdens de presentatie direct een foto van het diagram maken.  

Integrale aanpak vereist 
Klok meent stellig dat de aanpak van het thema ‘hitte’ goede samenwerking vereist tussen de diverse lokale 
instanties, zoals het sociaal domein, het wijkteam en het zorgdomein. ‘’De maatregelen liggen voor het oprapen, 
maar nu moet het opstellen van een concreet lokaalhitteplan tot actie leiden’’, vervolgt Helmer.  

De sessieleiders nodigen ter afsluiting de deelnemers uit om kennis te nemen van de ‘Community of Practice 
(CoP) Hitte’. De CoP is opgericht door Klimaatverbond Nederland en Samen Klimaatbestendig, met als doel 
gemeenten deel te laten nemen in kennisdeling over het klimaatrisico hitte. ‘’Zorgen voor elkaar doe je tenslotte 
samen.”

Door: Jelle Olrichs



Sessie 4 | De bodem blijft dalen en 
de zorgen stijgen 
Kust- en deltagebieden hebben te maken met 
bodemdaling. Een groot deel van Nederland daalt 
al jaren en dat heeft grote consequenties. Tijdens de 
sessie ‘Help! De bodem daalt’ vertelden verschillende 
experts over de problematiek van bodemdaling.  

Een urgent probleem 
Rienske Zegwaard van Kenniscentrum Bodemdaling en 
Funderingen trapt de sessie af. Ze benadrukt de urgentie 
van bodemdaling in Nederland met schokkende cijfers. De 
bedreiging van één miljoen huishoudens, 22 miljard aan 
onderhoudskosten tot 2050 en zeven megaton aan CO2-
uitstoot zijn het resultaat van de dalende gronden.  Levinus 
Jongmans van de gemeente Zaanstad laat een kaart van Nederland zien met daarop de soorten en locaties van 
funderingsproblematiek. Het varieert van bodemstijging door mijnbouw in Limburg tot bodemdaling door de 
gaswinning in Groningen. Dat beaamt Ronnie Takens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
“Er zijn veel meer schademeldingen in de laatste zes tot acht jaar. Van ongeveer tachtig naar veertienhonderd 
per jaar.” 

De fundering van Zaanstad 
Hoe ga je om met het bouwen van nieuwe woningen en bodemdaling? ‘’Panden van voor 1970 zijn bijna allemaal 
gebouwd op houten heipalen. De palen worden opgegeten door anaerobe bacteriën’’, legt Jongmans uit. “Totdat 
de kern ter grootte van een potlood overblijft.” Dat noem je ’palenpest’. Palenpest is een probleem in de stad: 
‘’Van alle huizen in Zaanstad heeft de helft (24.500 huizen) houten funderingen. Achtduizend huizen moeten 
echt een nieuwe funderingen krijgen.” Jongmans legt uit dat dit komt door de ‘’slappe veengrond’’ waarop 
Zaanstad gebouwd is. Om palenpest te voorkomen, worden vurenhouten gebruikt. Deze zijn beter bestand tegen 
bacteriën vanwege meer kernhout in de paal. 

‘’Laat de bodem ademen!’’ 
Aan het einde van de sessie is ruimte voor vragen en opmerkingen. ‘’Het is dweilen met de kraan open, de 
bodem blijft dalen en eens in de zoveel tijd wordt het opgehoogd’’, is een opmerking uit de zaal van een 
Zaanse oud-inwoner. Hij refereert naar onmacht en geen uitzicht op een oplossing. Een terecht punt, vinden de 
sprekers. Bewoners worden direct getroffen door bodemdaling. Iemand anders steekt zijn hand op: ‘’Met actief 
grondwaterbeheer kan bodemdaling verholpen worden, mits er ook meer (oppervlakte)water beschikbaar komt.’’ 

Door: Tjerk Jan Westerhuis 



Sessie 5 | Ruimtelijke 
inpassingspuzzel: woekeren met 
de ruimte in de stad
De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om 
te groeien, met aandacht voor het klimaat en 
een verbetering van de levenskwaliteit voor 
iedereen. Maar de ruimte is beperkt. Lidwien 
Besselink, programmamanager bij Waternet en 
senior-adviseur bij Ingenieursbureau gemeente 
Amsterdam, vertelde over dit dilemma en gaf uitleg 
over de huidige situatie en over innovatie.

Combineren van stedelijke ambities en opgaven 
“Het past niet meer en het werkt niet meer in Amsterdam”, zegt Besselink. De stedelijke uitdagingen zijn 
jarenlang apart behandeld. De ondergrondse energie- en waternetwerken, maar ook de openbare ruimte worden 
door verschillende stakeholders beheerd. Coördinatie ontbreekt. Ze vergelijkt de situatie met Circus Renz: 
oubollige handelingen en middelmatige resultaten. Besselink suggereert dat we meer moeten neigen naar het 
Cirque de Soleil: complexer, maar met veel meer eenheid gecomponeerd. Hiervoor is het essentieel “integrale 
oplossingen” te vinden, zodat de raderen van de stad soepel kunnen draaien. 

Slimmer bouwen: multifunctioneel  
Ruimte is een beperkt goed. We moeten er slim gebruik van maken, boven én onder de grond. Volgens 
Besselink wordt het bouwen nog steeds gedaan met te weinig aandacht voor de toekomst. De waterleidingen 
en kabelnetwerken liggen zoals “ondergrondse spaghetti”. Daar wordt ook nog het glasvezelnetwerk aan 
toegevoegd. Er ontbreekt structuur. De integrale oplossing die ze voorstelt is kijken naar de ruimte in 
raakvlakken in de Integrale Ontwerpmethode, zoals een verticale legpuzzel. Door “dieper te denken” kunnen we 
de ondergrondse ruimte beter indelen, en krijgen we meer flexibiliteit en leefomgevingskwaliteit bovengronds. 

Waar staat het publiek? 
Aan het einde van de sessie geven de deelnemers hun mening over interessante stellingen. Eén van de stellingen 
is: “De ruimtelijke inpassingspuzzel kan het beste worden gelegd op niveau van: landelijk – Rijk of provinciaal 
– lokaal”. De stelling levert veel gespreksstof op. Sommige mensen noemen het belang van lokale expertise en 
kennis van de ruimte in kwestie. Anderen benadrukken dat we op landelijk niveau beter overzicht kunnen houden 
en controleren. Weer anderen vinden dat beide opties belangrijk zijn. Landelijk en lokaal moeten integraal 
samenwerken. 

Door: Minaa Zahid 



Sessie 6 | ‘Het is een grote puzzel, de 
oplossing zit in slimmer stapelen’
Karel Bruins-Baerts, programmamanager ruimtelijke 
adaptatie van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) begeleidde de sessie ‘Slim 
stapelen voor natuur, recreatie en een leefbare 
stad’. De sessie stond in het teken van een gezonde 
leefomgeving. Hoe kunnen we die het beste creëren? 
“Het is een grote puzzel, de oplossing zit in slimmer 
stapelen.”  

Leefbaarheid 
Maurik van Hal, expert gezonde leefomgeving en klimaatadaptatie bij de provincie Noord-Holland, geeft een 
pitch. Hij kaart aan dat natuur en recreatie een grote rol spelen als het gaat om de gezondheid van bewoners. 
Zeker met het oog op klimaatverandering is de leefbaarheid in de stad niet altijd optimaal. De oplossing lijkt heel 
makkelijk: klimaatadaptieve maatregelen nemen en investeren in meer natuur en recreatie. Maar: de ruimte is 
schaars. Het maken van slimme koppelingen is daarom van belang, zodat de ruimte optimaal benut wordt.  

De natuur als vriend 
Vera Geelen, projectleider veenlandschappen en coördinator van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers 
Staatsbosbeheer, vertelt dat we de natuur meer als vriend moeten gaan zien. Wanneer we in gebieden 
natuurlijke processen meer de ruimte geven en meegroeien met het klimaat in plaats van ertegenin, creëren 
we een veiliger en mooier Nederland.  

Klimaatbuffer 
Een klimaatbuffer is een stuk land teruggegeven aan de natuur en deze op zo’n manier inrichten dat er 
meerdere functies aan worden gekoppeld. De klimaatbuffer kan een grote rol spelen als het gaat om het 
combineren van functies en meebewegen met de natuur. Er zijn klimaatbuffers buiten de stad die dienen als 
recreatiegebied, maar die ook worden gebruikt om afvalwater te zuiveren. Dit biedt kansen voor steden waar 
ruimtegebrek een veelvoorkomend probleem is. 

Niet groot en meeslepend 
Tijdens de afsluitende discussieronde komt aan het licht dat kleinere organisaties zoals gemeenten een enorme 
rol spelen bij grote opgaven. Deze organisaties weten wat er speelt in de stad en weten welke maatregelen het 
beste aansluiten. Ook wordt gesproken over hoe de toepassing van de klimaatbuffer vergroot kan worden. 
Volgens de aanwezigen moet de stempel eraf gehaald worden. “Niet groot en meeslepend, maar ook klein, 
zodat je het overal kan toepassen”, zegt een deelnemer. Een ander voegt toe: “Een eigen klimaatbuffer in de 
achtertuin.” 

Door: Luna Valk 



Sessie 7 | Hoe ziet wonen in 
Noord-Holland eruit in de toekomst? 
‘Er bieden zich genoeg kansen om het 
Noorderkwartier leefbaar te maken en te houden, 
maar er moet direct actie ondernomen worden’, 
blijkt uit de sessie over leefbaarheid in het 
Noorderkwartier. Onder leiding van Jan Wijn van 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK), werden verschillende visie gedeeld 
op de leefbaarheid in het Noorderkwartier in het jaar 
2120. Ondanks de totaal verschillende presentaties 
stonden de neuzen toch dezelfde kant op.  

We can fix it! 
In het IPCC-rapport van 2019 blijkt dat er een code rood geldt voor de natuur. We moeten aan de bak op het 
gebied van mitigatie en adaptatie. De kern van het IPCC-rapport luidt: ‘We can fix it!’ De kansen zijn er zeker, 
het is een kwestie van aanpakken. Zoals Tim van Hattum van Wageningen University & Research (WUR) zegt: 
“De tijd van pleisters plakken is voorbij.” Nature based solutions moeten een hoge prioriteit krijgen, met als 
doel een leefbare toekomst. Nederland zal opnieuw ontworpen moeten worden met het natuurlijk systeem als 
leidraad. Probeer water vast te houden, te bergen en te benutten. Ondanks verschillende creatieve oplossingen 
voor een leefbaar Noorderkwartier blijft de vraag: ‘Waar kunnen en willen we nog wonen?’ Daarnaast dwingt 
klimaatverandering ons tot radicale systeemverandering en vraagt dat om lange termijnvisie en korte 
termijnactie.  

Land met een plan 
Nederland is een land met een plan en dat plan is van ons allemaal. Tegenwoordig worden aanbestedingen 
gegund op basis van de meest voordelige optie op het gebied van economie. Wat nou als we dit veranderen 
naar ecologisch opzicht? De tijd van kleine stappen zetten is voorbij. We moeten collectief stappen zetten. 
“We kunnen het ons niet veroorloven om niet een geheel te zijn”, zegt Gijs van den Boomen van advies- en 
ontwerpbureau KuiperCompagnons. Het uitgangspunt ‘Expect the worst, hope for the best’ moet omgezet 
worden naar ‘plan the worst, expect the best’. Met behulp van verschillende kaarten en videomateriaal schetst 
Van den Boomen een mogelijk toekomstbeeld. De natuur vraagt om ruimte, daar moeten we slim mee omgaan. 
Om te komen tot een robuuste welvarende toekomst voor het Noorderkwartier is 100 jaar vooruitdenken 
onontbeerlijk. 

Hoe verandert de omgeving? 
Hoe gaan we in de toekomst leven met water? Op dit moment leven we in een waterverslaafde samenleving. 
Er is altijd voldoende water beschikbaar en ondanks dat het weinig kost, is het erg kostbaar. Naast de 
waterverslaving is er ook een obsessie met waterveiligheid. We accepteren geen enkele vorm van onveiligheid, 
maar hoe lang houden we dat nog vol? Om de waterproblemen op te lossen moeten er kansen komen in plaats 
van opgaven. Ook innoveren is belangrijk. Zeespiegelstijging en bodemdaling maken dat we op termijn niet 
ontkomen aan een meer gedifferentieerde veiligheidsnormering. De ruimtelijke ordening moet daar nu al op 
anticiperen. 

Door: Laura Kemkes 


