Boek stedelijke praktijk pilots
Door: F. de Pater, R. Roggema

Inleiding
Klimaat voor Ruimte (KvR) heeft besloten een aantal eindprodukten op de markt te zetten, die
de doorwerking van kennis naar de praktijk toe bevorderen. Een van de eindproducten is een
boek over praktijk projecten, voor een groot deel gefocussed op het stedelijk gebied. In het
kader van het onderzoeksprogramma is een aantal projecten uitgevoerd met een sterke dan
wel minder sterke focus op het stedelijk gebied. Enkele daarvan zijn de zg. hotspot projecten,
andere zijn meer onderzoeksprojecten. Het boek zal gebruik maken van de resultaten van deze
projecten.
Scope
Het boek wordt breed ingestoken, maar heeft een sterke focus op het stedelijk gebied en op
oplossingsrichtingen en kansen. Oplossingen voor problemen ten gevolge van
klimaatverandering in het landelijk gebied komen aan de orde, als ze een link hebben met
stedelijke vraagstukken. Als we kijken naar de projecten van KvR, dan komen alle hotspot
projecten in aanmerking.
Doelstelling
Het boek beoogt inspiratie te geven aan ontwerpers en beleidsmakers om klimaatadaptatie
goed in plannen en ontwerpen op te nemen en heeft tot doel beleid, plannen en ontwerpen te
verbeteren door voorbeelden te geven hoe dat klimaatadaptatie in te passen, zowel inhoudelijk
als procesmatig.
Doelgroep
De doelgroep van het boek bestaat uit beleidsmakers van gemeenten, waterschappen en
provincies, ontwerpers, adviesbureaus en projectontwikkelaars.
Sfeer
Het boek moet niet een saai handboek worden, maar wel als aantrekkelijke catalogus gebruikt
kunnen worden om inspiratie op te doen voor adaptatieopties en voor hoe je klimaatadaptatie
aanpakt. Het moet lef uitstralen, toekomstgericht zijn en antwoorden geven op vragen waar de
praktijk mee zit.
Redactie
Het boek wordt samengesteld door vele schrijvers, die hele hoofdstukken dan wel delen van
hoofdstukken aanleveren. De eindredacteurs zijn F. de Pater en R. Roggema.
Werkwijze
Het boek zal vele vaders kennen. In de eerste plaats levert een aantal mensen teksten aan (zie
boven) en interviewen we personen. In de tweede plaats organiseren we twee workshops:
1. In de eerste verkennen we wat de successen waren van de hotspots en wat de succes- en
faalfactoren en lessen waren.
2. In de tweede willen we dieper ingaan op klimaatverandering en structuurvisies
De uitkomsten van deze workshops worden in het boek verwerkt.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen in het boek aan de orde:
- Inhoudelijke onderwerpen, zoals water, veiligheid, natuur/groen, hitte.
- Proces: hoe zet je een hotspotproject op, wat zijn de stappen die je kan volgen, waar loop
je tegenaan, hoe integreer je de hotspot in het reguliere planproces, hoe betrek je
bestuurders in het traject, hoe betrek je de buitenwereld in het proces?
- Juridisch/bestuurlijk: hier kijken we naar de mogelijkheden en tekortkomingen van
structuurvisies en mogelijk ook bestemmingsplannen voor implementatie van
klimaatadaptatie.
Concept inhoudopgave
Als eerste globale inhoudsopgave stellen we het volgende voor:
1. Wat zijn de issues at stake: klimaatverandering gecombineerd met sociaal-economische
veranderingen in het stedelijk gebied
2. wat is een hotspot, waarom hotspots en korte beschrijving van de verschillende hotspots
3. inhoudelijke resultaten en ontwerpen. In dit hoofdstuk komen ook enkele van de resultaten
van de sectorale onderzoeken opgenomen
4. methodiek, die in de verschillende hotspots is gebruikt, analyse van gebruikte methodiek
en lessons learned
5. klimaatverandering en structuurvisies
6. Discussiepunten
7. Conclusies
Planning boek
• sept – dec
• jan – feb
• feb – aug
• aug – september
• na september

aanleveren basisteksten
workshops
schrijven aan boek en verzamelen beelden
opmaken boek
drukproces

Het schrijversteam
We stellen voor dat, naast Florrie en Rob, de volgende mensen in het schrijversteam
deelnemen en teksten aanleveren:
- Marco van Steekelenburg
- Hans Schneider
- Enrico Moens of Welmoed Visser
- Jeroen Rijke en/of Chris Zevenbergen
Daarnaast zullen we af en toe aan derden vragen om teksten te leveren voor de sectorale
paragrafen. Daarbij denken we aan: Bert van Hove, Sanda Lenzholzer, Peter van Oppen,
Karel Mulder, e.a.
-

