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Mitigatie en Adaptatie
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Klimaatadaptatie in beleid





Generieke thema’s Deltaprogramma

•Waterveiligheid
Maatregelen, onderzoeken en projecten om 
Nederland te beschermen tegen overstromingen.
•Zoetwater
Maatregelen, onderzoeken en projecten voor de 
beschikbaarheid van zoetwater in Nederland.
•Ruimtelijke adaptatie
Maatregelen, onderzoeken en projecten om 
Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te 
richten.

https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/gebieden-en-generieke-themas/veiligheid
https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/gebieden-en-generieke-themas/zoetwater
https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/gebieden-en-generieke-themas/ruimtelijke-adaptatie


Overheidsbeleid
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)
weten-willen-doen
stresstesten 2020 / 7 jaarlijks
risico-dialoog
tools en instrumenten

Nationale Adaptatiestrategie (NAS)
kwetsbare functies en infrastructuur
nationaal hitteplan

Bestuursakkoord Klimaatadaptatie
€ 300 miljoen

Provincie Zuid-Holland:
Convenant klimaatadaptief bouwen

Woningbouwopgave
1 miljoen woningen tot 2040

Internationaal
22-10-2021 Climate Adaptation 
Action Summit - Amsterdam
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Klimaatadaptatie: kans!
Klimaatadaptatie kan als een groenblauwe 
kwaliteitsimpuls voor stedelijk gebied 
worden ingevuld:

- Bijdrage aan biodiversiteit
- Bijdrage aan gezondheid

- Bijdrage aan leefkwaliteit

- Kunnen we verdichten en tegelijk 
vergroenen?
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Paul de Ruiter, Binckhorst
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Wat willen we bereiken met het 
DGBC-Programma Klimaatadaptatie?Bijdragen aan een klimaatadaptieve

gebouwde omgeving via:

1. Awareness in de private sector vergroten
(kennisoverdracht, website)

2. Gesprek tussen markt en overheid 
bevorderen (ronde tafels, dialoog)

3. Richtlijn klimaatbestendige bouw: hoe 
meten we een klimaatadaptief gebouw of 
gebied?

4. Integrale afweging op gebiedsniveau 
bevorderen
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Malieveld: Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag 1:1000 jaar
Bron: www.klimaateffectatlas.nl









Rijksoverheid

– DPRA – NAS
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Effecten van het veranderend klimaat:

Wateroverlast
Hitte
Droogte
Overstromingsrisico
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Effecten van het veranderend klimaat:

Wateroverlast
Hitte
Droogte
Overstromingsrisico
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www.rainproof.nl



Effecten van het veranderend klimaat:

Wateroverlast
Hitte
Droogte
Overstromingsrisico
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No tech Low-tech High-tech

Reguliere straatboom Straatboom incl. rain garden Straatboom incl. retentie & capillair 

irrigatiesysteem

Kosten

Infiltratie

Verdamping

Vasthouden

Berging

Hergebruik

€

X

-/X

€€

XX

-/X

X

€€€€

XX

XXX

XX

XXX

XXXX

Straatbomen

(Bron: Robbert Snep, WUR)



Effecten van het veranderend klimaat:

Wateroverlast
Hitte
Droogte
Overstromingsrisico
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Droogte

• Neerslagtekort
• Verzilting
• Bodemdaling
• Schade landbouw en scheepvaart
• Funderingsschade
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Effecten van het veranderend klimaat:

Wateroverlast
Hitte
Droogte
Overstromingsrisico
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Opgave aan gemeenten:

Stresstest
Risicodialoog
Beleid
Actieprogramma
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Opgave voor de markt: ?

Wordt de opgave al herkend in de 
vastgoedsector?
Hoeveel vertrouwen hebben we erin?
Wat kost het?
Ik wel en mijn buurman niet…?
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Klimaatadaptatie Circulariteit

Gezondheid CO2 Reductie
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Bron: Nationale KlimaatAdaptatie Strategie (NAS), december 2016



Bron: Deltanieuws #2 2017 Special Ruimtelijke 
Adaptatie, Bureau Deltacommissaris  
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Klimaatadaptatie: in alle schema’s?



“Klimaatadaptieve credits” in 
BREEAM-NL N&R

credit betreft anders bij klimaatadaptatie
man 1 prestatieborging waterinstallatie vertraagde of vervroegde afvoer regenwater
man 6 consultatie wat te doen bji calamiteiten lijkt op de risicodialoog: wat vinden wij acceptabel?
man 9 kennisoverdracht o.a. bewustwording over verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar en % grijs water/hemelwater
man 12 levenskostencyclusanalyse adaptiviteit van het ontwerp klaar voor het klimaat van de toekomst? Dan ook minder kosten
hea 3 lichthinder zonneschermen en luiken voor lichthinder EN ook voor  thermisch comfort?
hea 7 spuiventilatie raampje open kunnen zetten
hea 10 thermisch comfort
hea 11 temperatuurregeling +2 of -2 graden te weinig?
ene 1 energie efficientie meer gebruik van airco bij hitte?
ene 26 thermische kwaiteit van de gebouwschil thermische lekken, koudebruggen, luchtinfiltratie. Ook: accumulate van warmte door de gevel / dak?
wat 1a en 1b sanitair watergebruik minimaliseren
wat 2 watermeter
wat 4 zelfsluitende watertoevoer sanitair
wat 5 recycling van water
wat 6 irrigatiesystemen
wat 7 voertuigwasservice
mat 7 robuust ontwerpen minder schade kan ook klimaatrobuust ontwerpen zijn?
le 1 hergebruik van land onderlopend areaal bij overstromingssituaties mag niet toenemen
le 3 planten en dieren op de bouwlocatie groen en blauw
le 4 planten en dieren als medegebruiker plangebied groen en blauw
le 6 duurzaam medegebruik borgen groen en blauw
pol 6 afstromend regenwater vervuiling of wateroverlast?



Klimaatadaptief in 
BREEAM-NL Gebied



Uit convenant klimaatadaptief bouwen Zuid-Holland:



– Zitten deze thema’s voldoende zichtbaar in BREEAM-NL?



De thema’s zijn al sterk 
verankerd in BREEAM-NL

• We moeten duidelijker onder 
de aandacht brengen hoe de 
grote thema’s in BREEAM-
NL zijn verwerkt;

• Op een andere manier 
bundelen van credits en her 
en der zaken toevoegen of 
aanpassen



Onderdeel van

Aan de slag
Casus Zuid Holland





Uit convenant klimaatadaptief bouwen Zuid-Holland:





Maar: …

Wat is klimaatadaptief bouwen?
Welke minimale eisen?



“Geen voorschriften of afvinklijstjes met maatregelen
maar doelen (prestatie-eisen) en criteria”

“Een level playing field”

“Voor de markt helder wat er gevraagd wordt”



Doel Eis Range Verfijning

Hevige neerslag leidt niet tot 
grote schade aan infrastructuur, 
gebouwen, eigendommen of 
groen in of buiten het plangebied.

Langdurige droogte leidt niet tot 
verdroging, bodemdaling, schade 
aan gebouwde omgeving of een 
toename in watervraag.

Tijdens Hitte biedt de bebouwde 
omgeving een gezonde en 
aantrekkelijke leefomgeving

Bodemdaling in bebouwd gebied 
blijft beperkt en betaalbaar

Groenblauwe structuur en 
biodiversiteit worden versterkt 
op de planlocatie en  in de directe 
stedelijke omgeving
De bebouwde omgeving is 
bestand tegen overstromingen



n Aan de slag

n - groepjes van 6 personen (meerdere schema’s aan boord)
n - opdracht: concretiseer het doel met een minimale eis
n - presenteer je voorstel aan de groep

n Spiegelen aan de concept minimale eisen van Zuid-Holland

68





Onderdeel van

Aan de slag in groepen 
(30 minuten)
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Resultaten bespreken
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Dank voor uw aandacht!


