Inhoud
1. Nieuwe Klimaat voor Ruimte
projecten en initiatieven
2. Programmabureau nieuws
3. Klimaat voor Ruimte in de
media
4. Ander nieuws
5. Bijeenkomsten
Met bijdragen van:
Kees Dorland, Marit Heinen, Fokke de
Jong, Judith Klostermann, Florrie de
Pater, Ottelien van Steenis, Jeroen
Veraart
Redactie:
Kees Dorland, Florrie de Pater
Eindredactie:
Ottelien van Steenis
Info:
Voor toezending van de nieuwsbrief,
het laten plaatsen van berichten in de
nieuwsbrief en opgaves voor de
klimaatagenda op onze website:
Programmabureau Klimaat voor Ruimte
E: info@klimaatvoorruimte.nl
T: 0317-48 6540
www.klimaatvoorruimte.nl

Het Programmabureau Klimaat
voor Ruimte wenst u
fijne Kerstdagen en een goed
2008

Nieuwsbrief nummer 11,
december 2007
Wilt u deze nieuwsbrief verspreiden onder uw
medewerkers en andere belangstellenden!

International Conference: Climate changes Spatial
Planning (CcSP), 12 - 13 September 2007

De volgende nieuwsbrief verschijnt in
maart 2008, inleveren kopij uiterlijk 15
februari 2008.
Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle
betrokkenen bij en geïnteresseerden in
het BSIK Klimaat voor Ruimte
Programma.

Op 12 en 13 september vond, in aanwezigheid van
meer dan 400 (internationale) bezoekers, de Klimaat voor Ruimte
conferentie in het World Conference Center in Den Haag plaats.
Op de eerste dag werd de conferentie geopend door mevrouw Gerda
Verburg, minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als vertegenwoordiger van het kabinet. Zij
ging vooral in op de effecten van klimaatverandering op de landbouwproductie en de biodiversiteit.
Samenwerking binnen de EU, maar ook samenwerking met minder ontwikkelde landen, wordt alleen
maar belangrijker vanwege de verwachte extra zware belasting door de effecten van
klimaatveranderingen.
Ook Martin Parry, vice-voorzitter IPCC, ging in op de effecten van klimaatverandering in
ontwikkelingslanden. Uit onderzoek blijkt dat droge gebieden alleen maar droger worden, natte
gebieden alleen maar natter. De effecten van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar.
Aansluitend aan elke sessie werden paneldiscussies gehouden met stakeholders.
De tweede dag werd geopend door minister Jacqueline Cramer van VROM. Zij ging in op het
klimaatbestendig maken van Nederland, waarbij ruimtelijke inrichting van groot belang is. Daarbij
benadrukte zij dat het niet alleen om waterissues gaat. Klimaatverandering is niet alleen een
nationaal probleem, maar staat hoog op de internationale agenda. Vier paden worden nu gevolgd:
de nationale adaptatiestrategie van ARK is net vastgesteld, er wordt een checklist opgesteld voor
klimaatbestendig ruimtelijke planning, overloopgebieden worden benoemd en het gebruik ervan
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door combinatie van functies en ‘flagship’ projecten worden ontwikkeld ter bevordering van de
bewustwording en ondersteuning voor klimaatbestendig investeren. Daarnaast wordt het nieuwe
programma Kennis voor Klimaat in 2008 gestart, waarvoor de regering onlangs vijftig miljoen Euro
heeft gereserveerd.
Mede ten behoeve van de midtermevaluatie van het Klimaat voor Ruimte programma werden er in
de middag van de tweede dag parallelle workshops gehouden over alle onderzoeksthema’s van het
Klimaat voor Ruimte programma. De evaluatiecommissies (wetenschappelijk en maatschappelijk)
waren hierbij aanwezig en konden zich nader informeren over de voortgang en de eerste resultaten
uit de projecten.
Tijdens de conferentiedagen werden ruim honderd posters gepresenteerd van alle Klimaat voor
Ruimte projecten.
Alle presentaties, verslagen van de diverse sessies en de projectposters zijn te vinden op:
www.klimaatvoorruimte.nl.
¾ Midtermreview en evaluatie
Voorafgaand en tijdens de conferentie is een midterm evaluatie van het Klimaat voor Ruimte
Programma uitgevoerd door een wetenschappelijke en een maatschappelijke commissie.
De commissies waren onder de indruk van de wetenschappelijke kwaliteit van het Programma. Het
Programma wordt gezien als één van de eerste voorbeelden op het gebied van ‘applied earth
system science’ en een pionier op het gebied van grote geïntegreerde klimaatonderzoekprogramma’s. De samenwerking en uitwisseling van resultaten binnen thema’s en individuele
projecten kan beter. De hotspotbenadering van projecten is daar al een eerste aanzet toe.
Geadviseerd wordt om in de tweede fase van het programma extra inspanningen te verrichten om
wetenschappelijke kennis te vertalen naar de praktijk en om stakeholders ook meer op
projectniveau bij het Programma te betrekken. Op programmaniveau gebeurt dit laatste al in
voldoende mate.
Klimaat voor Ruimte is tevreden met deze positieve evaluatie. De aanbevelingen zijn opgenomen in
een ‘plan van aanpak op hoofdlijnen’ t.b.v. het behalen van de doelen van het Programma.
De resultaten van de evaluatie zullen door de Commissie van Wijzen worden beoordeeld. Hun
uiteindelijke advies aan het Kabinet over de voortgang van het programma wordt medio 2008
verwacht.
Het volledige verslag van de review is te vinden op: www.klimaatvoorruimte.nl / actueel / Midterm
Evaluatie Commissie positief over de voortgang in KvR-onderzoek.

1.

Nieuwe Klimaat voor Ruimte projecten initiatieven

¾ Nieuwe projecten
 Dialoogproject Klimaat in de stad (project A17)
Inde stedelijke omgeving kunnen de extreme weersomstandigheden
sterker worden gevoeld dan op het platteland. Steden warmen sneller op
en mensen krijgen last van de hitte bij temperaturen van 27˚C of meer.
Dat uit zich in vermoeidheid, concentratie- en ademhalingsproblemen. De
economische kosten voor werkgevers door ziekte, veroorzaakt door
hittestress in de zomer van 2006, kwam globaal neer op een half miljard
euro. In Frankrijk en Spanje is een correlatie aangetoond tussen
hittegolven en sterfgevallen, met name onder ouderen. In Nederland
ontstond een extreme situatie in 2006 tijdens de vierdaagse in Nijmegen.
Effecten kunnen ook optreden door extreme regenval, zoals overlopende
riolen, vocht in woningen en rottende boomwortels. In het dialoogproject gaan stakeholders en
wetenschappers samen de relevante onderzoeksvragen voor klimaatverandering in het stedelijk
gebied articuleren. Er wordt samengewerkt met de wetenschappelijke projecten Hitte in de Stad
(COM22) en Waterrobuust bouwen (COM23). Naar aanleiding van de maatschappelijke review is
aan de onderzoekers gevraagd voldoende aandacht te besteden aan de probleemdefinitie en de
oplossingsrichting niet te vroeg vast te stellen. Verder is om extra expertise uit bouwtechnische hoek
gevraagd. Het consortium zal bestaan uit Alterra (Vincent Kuypers), TU Delft (Bert Enserink),
Bureau Nieuwland (Rob de Waard) en MAPSUP (Jaap de Kroes). De looptijd is van 2007-2008.
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Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de projectleider, Vincent Kuypers, Wageningen
UR (E: vincent.kuypers@wur.nl; T: 0317 47 8716).
 Hotspot Groningen (project A18)
De provincie Groningen is in het najaar van 2006 gestart met het opstellen
van een nieuw omgevingsplan. De provincie is op diverse terreinen direct
kwetsbaar en gevoelig voor wateroverlast, overstromingen en verdroging.
Daarnaast is de provincie nog onvoldoende ingericht op het maximaal
gebruiken van aanwezige energiepotenties om klimaatverandering te
beperken. Samen met Klimaat voor Ruimte wil de provincie Groningen meer
inzicht krijgen in de wijze waarop klimaatverandering, energie en ruimte op
regionale schaal met elkaar verbonden kunnen worden.
Naast het klimaat- en energiebestendig maken van het omgevingsplan van de provincie Groningen
is het de bedoeling een methodiek te ontwikkelen die voor andere provincies bruikbaar is om
structuurvisies/omgevingsplannen klimaat- en energiebestendig te maken. Er wordt in deze hotspot
dus zowel aandacht gegeven aan de inhoud als aan het proces.
Het project wordt getrokken door de provincie Groningen in samenwerking met o.a. gemeente
Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest, Energy Valley, TU Delft en
Wageningen UR. Zij zullen in hun project gebruik maken van ervaringen van Hotspot Tilburg (A16)
en waar mogelijk samenwerken met andere projecten binnen Klimaat voor Ruimte zoals: Op maat
maken van klimaatscenario’s (CS7), Klimaat en landbouw Noord-Nederland (A12), Lands (IC3) en
Instituties voor adaptatie (IC12).
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de projectleider, ir. Rob Roggema, Provincie
Groningen (E: r.roggema@provinciegroningen.nl; T: 050 316 4651).
 Adaptatiescan (project COM15)
Voor adaptatiebeleid op lokale schaal is inzicht nodig welke klimaateffecten kunnen optreden en tot
welke gevolgen deze veranderingen kunnen leiden. Dit kan per regio en per gemeente verschillen.
Bij gemeenten is de kennis en het besef over de noodzaak voor adaptatie vaak niet aanwezig, met
name op terreinen buiten waterbeheer. Welke mogelijke problemen, kansen en risico’s komen op
lokale overheden af, wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe moeten gemeenten en/of provincies
sturen? Een adaptatiescan op lokaal niveau kan hierin duidelijkheid bieden. Het project heeft een
drietal uitwerkingsdoelen:
• Het ontwikkelen van een adaptatiescan voor het gemeentelijke niveau, die ook op provinciaal
niveau te gebruiken zal zijn. De adaptatiescan geeft opties om negatieve effecten van
klimaatveranderingen tegen te gaan en kansen te benutten om nieuwe projecten te ontwikkelen.
Een adaptatiescan is een aanvulling op al bestaande instrumenten die hun waarde in de praktijk
bewezen hebben, zoals de duurzame–energiescan en de klimaatscan.
• Het starten van een Community of Practice (CoPklimaat) waarin voorlopers, opinionleaders en
projectleiders uit adaptatieprojecten elkaar ontmoeten. De CoP wordt actief opgezet en
inhoudelijk aangestuurd, zodat daar processen van engagement, sociaal leren en innovatieve
kennisontwikkelingen plaatsvinden. De resultaten van het werken in de CoP aanpak geven
extra impulsen aan de adaptatiescan en aan de verschillende landelijk aanwezige
adaptatieprojecten.
• Het opzetten van een kenniskring om een zo breed mogelijke communicatie naar betrokkenen
(provincies, gemeenten, bedrijfsleven en geïnteresseerden) over de adaptatiescan te realiseren.
Methodische afstemming met het project COM21 Klimaatschetsboeken en integratie van andere
KvR-projecten in de adaptatiescan zullen nog aan het project toegevoegd worden. Het consortium
zal bestaan uit Alterra (Paul Kersten), CEA en Tauw. De looptijd is 2007-2008.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de projectleider, drs. Paul Kersten, Wageningen
UR (E: paul.kersten@wur.nl ; T: 0317 47 4790).
 Kennisdoorwerking (project COM18)
Het doel van de BSIK programma’s is om een kennisstructuur te creëren, waarbij kennis die
ontwikkeld wordt, ook in de praktijk wordt toegepast. Het bevorderen van de dialoog tussen
wetenschap en praktijk in de onderzoekprojecten is van groot belang om kennis van wetenschap
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naar praktijk maar ook van praktijk naar wetenschap te laten doorstromen. Die dialoog is nog niet in
alle projecten voldoende vorm gegeven.
Dit project beoogt vergroting van in de praktijk toepasbare kennis bij en aanreiking van
handelingsperspectief aan overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Een tweede
doel is bewustwording van de effecten van klimaatverandering en de noodzaak en mogelijkheden
tot aanpassing bij een brede groep van personen en instituties. Niet alleen kennisvermeerdering bij
de doelgroepen is belangrijk maar ook een groeiend begrip van wat klimaatverandering in de
bredere context betekent voor hen. Ten derde beoogt dit project de doorstroming van kennis tussen
de onderzoeksprojecten te verbeteren.
Het project wil deze doelen bereiken door een aantal activiteiten. De belangrijkste zijn:
• ‘Oploopdebatten’ waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. De debatten
zijn georganiseerd rond een bepaald thema, bijvoorbeeld natuur,
klimaatscenario’s of klimaat in de stad. Uit deze debatten kunnen
vragen uit de praktijk komen, die kunnen leiden tot aanpassing van het
lopend onderzoek of tot nieuw onderzoek;
• Meer dialoog in de projecten stimuleren;
• Kennisoverdracht: samen met de onderzoeksprojecten wordt gekeken
welke kennis, in welke vorm, wanneer en via welke intermediaire organisatie aan de vermeende
kennisvragers aangeboden kan worden. Wat vorm betreft kan worden gedacht aan workshops,
masterclasses, symposia, Communities of Practice, etc.
• Publicaties in vakbladen, semi-wetenschappelijke bladen en in populaire bladen;
• Een kennisplatform op de website kan een goede functie vervullen om praktijk en wetenschap
met elkaar in contact te brengen. We willen aan de website een kennisplatform koppelen, dat
onder andere een database met artikelen bevat en een aantal interactieve functies. Daarvoor
starten we een pilot met één van de projecten;
• Ontwikkelen kennis op maat: in de dialoog met partijen in het veld komen er vragen naar boven,
die beantwoord kunnen worden met kennis die reeds in de bestaande onderzoeksprojecten
beschikbaar is of komt. Die kennis moet vaak nog wat bewerkt worden. In dit project zullen kleine
projecten worden gestart met steeds verschillende consortia rond dit soort vragen.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de projectleider, ir. Florrie de Pater, VU Climate
Centre (E: florrie.de.pater@falw.vu.nl ; T: 020 598 2656).
 Klimaatschetsboek (project COM21)
Klimaatverandering en adaptatie zijn in 2006 belangrijke onderwerpen geworden op de bestuurlijke
agenda van de provincies. Provincies hebben onlangs de Rijksoverheid het aanbod gedaan om hun
plannen door te lichten op klimaatbestendigheid. Daarnaast zijn veel provincies bezig met (de
voorbereidingen van) hun nieuwe omgevingsplan of met de structuurvisies, die in het kader van de
nieuwe wet op de ruimtelijke ordening moeten worden opgesteld. De provincies Zuid-Holland,
Gelderland en Utrecht willen het adaptatiebeleid voortvarend oppakken en
klimaat ook nadrukkelijk in het planvormingsproces opnemen. De provincies
Noord-Brabant, Drenthe en Groningen streven naar eenzelfde aanpak. Dit
project beoogt de voor deze provincies belangrijk geachte effecten van
klimaatverandering te visualiseren (klimaatschetsboeken) en te beschrijven.
De schetsboeken zullen worden gebaseerd op een eerste generatie geodatabase waarin op
nationale schaal lange termijn klimaatveranderingeffecten op verantwoorde wijze kunnen worden
gekoppeld aan (bestaande) nationale en regionale ruimtelijke geodata. Door de eerste generatie
geodatabase parallel aan én ten behoeve van provinciale discussies over adaptatiebeleid op te
stellen, ontstaat tevens een duidelijke vraagsturing vanuit de provincies op samenstelling en gebruik
van de verder te ontwikkelen database.
Het opstellen van de schetsboeken geldt als een definitiefase in een langer lopend project. Als
vervolg op deze fase kunnen meerdere provincies eenzelfde klimaatschetsboek laten ontwikkelen
op basis van de database. Daarnaast kunnen de klimaatschetsboeken een input zijn voor de
adaptatiescan en een ruimtelijk afwegingskader, gebaseerd op een nationaal consistente
onderbouwing met geodata. Hierin kunnen de klimaatveranderingen voor de provincies verder
worden uitgewerkt.
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Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de projectleiders, ir. Job van den Berg, DHV (E:
job.vandenberg@dhv.com; T: 033 468 2987) en dr.ir. Lodewijk Stuit, Wageningen UR (E:
lodewijk.stuyt@wur.nl; T: 0317 48 6428).
 Definitiestudie hitte in de stad (project COM22)
De stijging van de temperatuur in Nederland leidt tijdens hittegolven tot grote
gezondheidsproblemen en verlies aan wooncomfort. Vooral steden zullen het zwaar te verduren
krijgen door het zogenaamde ‘urban heat island effect’. Het kan daardoor tot 7oC warmer zijn dan op
het omringende platteland. De hypothese waarmee de definitiestudie aan de slag gaat is dat
ruimtelijke en bouwkundige ontwerpparameters van groot belang zijn voor het temperen van hitte in
de stad en de woning. Elders, bijvoorbeeld in Amerika en Engeland, is er onderzoek gedaan naar de
ruimtelijke factoren. In Nederland is al wat onderzoek verricht naar gebouwgebonden factoren, maar
niet naar ruimtelijke inrichtingsfactoren specifiek op dit verschijnsel gericht. De definitiestudie beoogt
twee doelen: ten eerste het formuleren van onderzoeksvragen en het samenstellen van een
onderzoeksteam voor een wetenschappelijk vervolgproject over hitte en de stad; ten tweede het
formuleren van een allereerste set praktische vuistregels voor de bouwsector over
warmteproblematiek in steden.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de projectleider, ir. Peter van Oppen, Stichting
Bouwresearch Rotterdam (E: p.v.oppen@sbr.nl; T: 010 206 5958).
 Definitiestudie waterrobuust bouwen (project COM23)
Wateroverlast zal als één van de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar worden in de
bebouwde en onbebouwde omgeving. Tegelijkertijd wacht Nederland de komende decennia een
immense (woning)bouwopgave. Tot 2015 moeten volgens prognoses van het
ministerie van VROM circa 700.000 nieuwe woningen gebouwd worden.
Daarnaast zal circa 42.000 ha nieuw bedrijventerrein worden ingericht. Bij deze
bouwopgave moet rekening worden gehouden met wateroverlast in de stad. De
centrale vraag waarmee de Definitiestudie waterrobuust bouwen van start gaat,
is ‘hoe kunnen we onze leefomgeving zo organiseren, inrichten en vormgeven
dat deze beter is opgewassen tegen het dreigende water?’
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de projectleider, dr.ir. Frans van de Ven, TU
Delft (E: frans.vande.ven@rws.nl)
 Definitiestudie Biesbosch (project COM25)
Ter voorbereiding van een aantal wetenschappelijke studies in het kader van de
programma’s Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte, zal er een
definitiestudie uitgevoerd worden met het gebied de Biesbosch als primaire
focus. De Biesbosch is een gebied met veel ruimte en relatief weinig bewoners:
een groot deel bestaat uit natuurgebied (zoetwatergetijdenmoeras) en
landbouw. Hierdoor leent het zich voor de ontwikkeling van een robuust
systeem dat de gevolgen van klimaatverandering voor lange tijd kan opvangen; het gebied zou
kunnen functioneren als een ruimtelijke klimaatbuffer.
Er zal in deze relatief korte studie, door middel van literatuuronderzoek, een gespreksnotitie
gemaakt worden waarin de problematiek van de Biesbosch en de mogelijkheden voor regionale
ontwikkeling bondig zijn verwoord. Deze gespreksnotitie zal gebruikt worden bij het interviewen van
de huidige gebruikers van de ruimte in het gebied. Uitgangspunt hierbij is dat de gevolgen van
klimaatverandering een kans zijn in plaats van een bedreiging voor de regionale ontwikkeling. Er zal
geïnventariseerd worden wat voor elke stakeholder de gevolgen van de verwachte
klimaatverandering betekenen, in hoeverre daar al rekening mee wordt gehouden en welke
autonome ontwikkelingen hun sectoren momenteel meemaken. Aan de hand van de verzamelde
informatie zullen vragen naar voren komen die, vertaald in onderzoeksvragen, deel kunnen
uitmaken van de onderzoeksagenda van Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte. Het project
zal uitgevoerd worden door Stroming BV in samenwerking met o.a. Staatsbosbeheer, WL Delft
Hydraulics, VU, KIWA en WUR Alterra.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Wim Braakhekke, projectleider (E:
wim.braakhekke@stroming.nl; T: 024 351 2152).
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 Definitiestudie afwegingskader klimaat en ruimte (project COM26)
De programma’s Leven met Water, Habiforum en Klimaat voor Ruimte hebben besloten een
definitiestudie te starten naar de mogelijkheden, wenselijkheid en vorm van een afwegingskader
klimaat en ruimte. Zo’n afwegingskader zou bestuurders op alle niveaus in staat moeten stellen om
optimaal rekening te houden met klimaatverandering en om investeringen en inrichtingsplannen
klimaatbestendig te maken. Dit is een eerste stap op weg om een afwegingskader te maken, wat
VROM in overleg met andere partijen op zal pakken in het kader van ARK.
Het afwegingskader heeft tot doel om ruimtelijke plannen en ingrepen te beoordelen op de bijdrage
aan klimaatbestendigheid. Daarbij gaat het zowel om:
• beoordeling van de klimaatbestendigheid van de huidige of mogelijk toekomstige inrichting van
een gebied;
• toetsing van ruimtelijke plannen en inrichtingsmaatregelen, en investeringsprogramma’s op
klimaatbestendigheid en op hun bijdrage aan de klimaatbestendigheid van een gebied.
De definitiestudie bestaat uit een aantal onderdelen:
• Scope bepalen: samen met de relevante partijen als rijksoverheid, provincies, gemeenten en
waterschappen, wordt de behoefte, doel en reikwijdte vastgesteld. Hiertoe wordt onder andere
een werkatelier met betrokken partijen georganiseerd;
• Bestuurlijke en juridische inkadering: het bestuurlijke speelveld moet in beeld worden gebracht
en welke wettelijke kaders een rol spelen. Welke mogelijkheden bieden die nu en wat zijn te
verwachten ontwikkelingen hierin;
• Elementen voor een afwegingskader: de definitiestudie levert geen afwegingskader op. Wel
worden de belangrijkste elementen benoemd en afgebakend. Hierbij wordt niet alleen de fysieke
kant bekeken (met welke zeespiegelrijzing moet je rekening houden), maar ook de
economische (bijv. hoe weeg je vermeden schade) en gedragswetenschappelijke (bijvoorbeeld
hoe weeg je het gevoel van veiligheid bij burgers, welk handelingsperspectief bied je
individuen). Het afwegingskader richt zich op adaptatie aan klimaatverandering, maar zal
daaraan gerelateerde mitigatie mee laten wegen.
Looptijd van deze studie: 1 oktober 2007 tot 1 februari 2008.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de projectleider, drs. Eric Opdam, Novio Consult
Van Spaendonk BV (E: e.opdam@novioconsult.nl; T: 024 381 3333).
 KlimaatData (COM28)
De klimatologische database van het KNMI bevat alle historische meetgegevens van het KNMIwaarneemnetwerk. Uit deze set kunnen specifieke doorsnedes gemaakt worden van (combinaties
van) specifieke variabelen. Frequent gevraagde gegevens, zoals de klimatologie van temperatuur
zijn direct en gratis via de KNMI-internet-pagina's te verkrijgen. De ervaring leert dat professionele
gebruikers en onderzoekers behoefte hebben aan heel specifieke gegevens die niet ‘off the shelf’
beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld: het gemiddelde aantal hittegolven per jaar zonder significante
neerslag. Een hittegolf is gedefinieerd als een periode met meer dan vijf aansluitende zomerse
dagen (T > 25graden) waarvan minimaal 2 tropisch (T > 30graden). Als additionele randvoorwaarde
wordt hier gesteld, dat het in die periode niet significant mag hebben geregend. De interpretatie van
'significant' is voor iedere toepassing anders. In de afgelopen twee jaar kwamen meerdere
verzoeken vanuit KvR-projecten bij het KNMI binnen voor de levering van specifieke klimaatdata.
Het gaat hierbij om klimatologische data die niet via de KNMI-website beschikbaar zijn en die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de projecten maar waarvoor binnen de projecten vooraf
geen afspraken waren gemaakt met het KNMI en die geen onderdeel uitmaken van het CS7-project.
Om in deze behoefte vanuit de projecten te voorzien is dit 'KlimaatData'-project opgezet.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, dr. Arnout Feijt, KNMI (E:
feijt@knmi.nl; T: 030 220 6495).
¾ PCCC / Klimaatportaal (COM3)
Een eerste serie van twintig FAQs over klimaatverandering,
gevolgen en klimaatbeleid zijn op de website van het PCCC
(www.klimaatportaal.nl) geplaatst. De vragen zijn ingedeeld in
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de volgende categorieën: waarnemingen, oorzaken, scenario’s, gevolgen, mitigatie en integriteit.
De aanleiding is dat er een, soms nogal verhit, debat gaande is over klimaatverandering in de
media. Mede daardoor worden de wetenschappelijke instituten, die aangesloten zijn bij het PCCC,
terecht, regelmatig bestookt met vragen uit de samenleving. De FAQs geven een antwoord op veel
van deze vragen door waar mogelijk helderheid te verschaffen over de meest gebruikte argumenten
in het maatschappelijke debat over klimaatverandering en klimaatbeleid.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de projectleider, dr. Rob van Dorland, KNMI (E:
dorlandv@knmi.nl; T: 030 220 6775).
¾ De klimaatcampagne (onderdeel van project COM4)
Young Professionals (YP’s, de beleidsmakers van de toekomst) zijn begin 2006 gevraagd mee te
denken over de nationale strategie van de Rijksoverheid over hoe we Nederland klimaatbestendig
kunnen maken. Conclusie was dat de kennis, kunde en passie van YP’s ingezet moet worden bij de
grote klimaatvraagstukken; het gaat ten slotte om hun toekomst.
In de klimaatcampagne komen de YP’s samen, ze delen hun kennis en ideeën, werken samen aan
projecten en stimuleren andere YP’s om ook het klimaatdenken onderdeel van hun werk te laten
worden.
Op 14 december om 20.30 tot 22.00 uur is op Nederland 2 bij de NCRV de
klimaatshow te zien. In deze show krijgen vijf YP’s de ruimte om hun idee te
presenteren en te verdedigen voor een vakjury. Deze beoordeelt de ideeën op
originaliteit, innovativiteit en haalbaarheid. Op 3 oktober vond een succesvolle
voorselectie van ideeën en projecten plaats. De stropdassen en jasjes werden
verwijderd voor een informele speeddate: de YP’s kregen twee minuten de tijd om aan elkaar hun
idee te presenteren. De redactie van de NCRV selecteert de ideeën voor de klimaatshow en alle
aanwezigen konden stemmen op hun favoriete idee voor de publieksprijs.
Naast de klimaatshow worden er bijeenkomsten georganiseerd waar YP’s met elkaar debatteren,
discussiëren en brainstormen over klimaatdenken, nieuwe innovatieve en praktische oplossingen en
concrete projecten. Momenteel wordt er ook gewerkt aan een digitaal platform (de
klimaatcommunity) waar de YP’s samen projecten kunnen presenteren en bediscussiëren. Voor
meer informatie kunt u terecht op www.deklimaatcampagne.nl.
Opgeven voor de YP’s-nieuwsbrief kan door een e-mail met uw contactgegevens te sturen naar
Bianca Helling, secretariaat@deklimaatcampagne.nl.

2.

Programmabureaunieuws

¾ Nieuwe brochures en rapporten Klimaat voor Ruimte
 Climate changes Spatial Planning, Commissioned projects April 2007, Anna Schoemakers,
Ottelien van Steenis (Eds), Judith Klostermann, Hanneke Tijbosch, Jeroen
Veraart (Compilation)
 KvR NU (2007), Anna Schoemakers, Hanneke Tijbosch (eds.), Florrie de Pater,
Daniëlle Roeleveld, Ottelien van Steenis, Jeroen Veraart (red.)
De brochures zijn te downloaden via www.klimaatvoorruimte.nl / publicaties /
publicatiedatabase / project programmabureau.
Een gedrukt exemplaar van de brochures is aan te vragen bij Ottelien van Steenis
(E: ottelien.vansteenis@wur.nl).
 De drie BSIK-programma’s Klimaat voor Ruimte, Leven met Water en Habiforum hebben voor
het Adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat (ARK) onder de titel ‘Routeplanner’ vier nieuwe
rapporten over klimaatverandering in Nederland uitgebracht, die vooral de kennisleemtes
beschrijven op het gebied van klimaat in de stad, waterveiligheid, het Groene Hart en klimaat en
natuur.
De rapporten geven een goed overzicht over de problematiek van klimaatverandering op deze
thema’s en zijn een belangrijke input voor de formulering van projecten in het nieuwe
programma Kennis voor Klimaat. Deze rapporten en een Nederlandse en Engelse samenvatting
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zijn te downloaden vanaf www.programmaark.nl/achtergrond. De samenvattingen kunnen
worden besteld bij Ottelien van Steenis (E: ottelien.vansteenis@wur.nl).
¾ Nieuwe medewerkers
 Marit Heinen, projectbegeleider (E: marit.heinen@falw.vu.nl, T: 020 598 2802)
 Met ingang van 2 januari start Olga Druiven als nieuwe financiële controller bij het
Programmabureau als opvolgster van Juan Selva Lopez. Tussen 2 december van dit jaar en 1
april 2008 zal de financiële controle ook versterkt worden met Menno Cillekens om de overgang
soepel te laten verlopen. Olga en Menno zijn te bereiken op E: olga.druiven@falw.vu.nl en
menno.cillekens@falw.vu.nl; T: 020 598 8647.

3.

Klimaat voor Ruimte in de media

¾ H2O special
Met steun van Klimaat voor Ruimte is er van het tijdschrift H2O (no. 22) een klimaatspecial
verschenen. Door diverse projectleiders van Klimaat voor Ruimte zijn artikelen geschreven, o.a.
Florrie de Pater en Caroline Katsman: ‘Zeespiegelstijging Nederland ‘slechts’ twee meter als ijskap
van Groenland smelt’; Noor van den Hoeven, Eric Koomen: ‘Watergestuurd ruimtelijk beleid’; Cees
Kwakernaak en Peter Dauvellier: ‘Ruimte, water en klimaat in het Groene Hart’; Lodewijk Stuyt,
Janette Bessembinder en Annemart Idenburg: ‘Klimaatschetsboeken en de eerste geodatabank in
de provinciale planvorming’; Jeroen Aerts, Aline te Linde en Eddy Moors: ‘Langetermijnscenario’s
voor het stroomgebied van de Rijn: de relatie Nederland-Duitsland’.
Een exemplaar van het tijdschrift is te verkrijgen bij Ottelien van Steenis (E:
ottelien.vansteenis@wur.nl)

4.

Ander nieuws

ARK ‘Maak ruimte voor klimaat’
Op 2 november heeft de ministerraad, op voorstel van minister Cramer van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met de Nationale
Adaptatiestrategie 'Maak ruimte voor klimaat'.
In de strategie beschrijven de ministers Cramer, Verburg van LNV, Van der Hoeven
van EZ en staatssecretaris Huizing van V&W samen met VNG, IPO en de Unie van
Waterschappen welke stappen er nodig zijn om Nederland ruimtelijk klimaatbestendig te maken, als
één van de sturende investeringsbeslissingen voor de komende tijd.
Tijdens het congres ‘Maak ruimte voor klimaat’ op 27 november jl. (zie bericht onder Bijeenkomsten)
werd de strategie, die zich richt op de thema’s veiligheid, biodiversiteit, economie en kwaliteit in
leefomgeving nader toegelicht. Op basis van deze strategie werken overheden samen met
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven aan een nationale adaptatie-agenda die in het najaar
van 2008 klaar moet zijn. Binnenkort worden er zogenaamde impulsbijeenkomsten gehouden, waar
partijen initiatieven in kunnen brengen, die in de agenda kunnen worden ingebracht. Daarnaast
worden de hoofdlijnen van de strategie gebruikt bij de uitwerking van onderzoeksprogramma’s in
acht gebieden. Deze zijn benoemd in het Programma Kennis voor Klimaat, dat begin 2008 van start
gaat. Het kabinet stelt hiervoor 50 miljoen euro subsidie beschikbaar.
Zie verder voor de strategie en voor persberichten www.programmaark.nl.
¾

¾

•
•
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Aanbieding Urgenda aan Minister Cramer
Op 15 oktober werd door ‘Acht voor Ruimte’ de Urgenda aangeboden aan minister Jacqueline
Cramer. De Urgenda is een lange termijn strategisch plan
voor de transitie naar een duurzame samenleving. Het plan
omvat:
De oprichting van een duurzaamheidsplatform: het platform
moet het duurzaamheidsgedachtengoed gaan uitdragen aan
de Nederlandse bevolking en hen inspireren tot actie.
De ontwikkeling van een visionaire, ambitieuze opgave voor
een duurzaam Nederland: deze opgave dient als kompas
voor het proces van verduurzaming van Nederland. De

vertaling van de visionaire opgave in kleine stappen maakt de verbinding mogelijk met de
belevingswereld van velen die op kleinschalig niveau aan duurzaamheid werken.
• Het zoveel mogelijk verbinden van partijen en initiatieven die reeds met projecten en
experimenten op het gebied van duurzaamheid bezig zijn. Alle verbonden partijen en initiatieven
vormen samen met het platform de duurzaamheidsbeweging.
• Het opstarten van vijf icoonprojecten: grootschalige duurzaamheidsexperimenten, zoals een
duurzaam Texel, duurzame Zuidvleugel of duurzaam IJmeer. Deze experimenten moeten een
belangrijke uitstralende werking hebben en vervullen een voorbeeldfunctie.
De minister zegde steun toe en daar waar nuttig en nodig een bijdrage te willen leveren.
Afgesproken werd om in het voorjaar van 2008 met de minister de concrete vorderingen, met name
de vorderingen rond het duurzaamheidsplatform, te bespreken.
De volledige tekst van de Urgenda is te vinden op: www.urgenda.nl.
¾ Samenstelling Deltacommissie bekend gemaakt
Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft de samenstelling van de
Deltacommissie bekend gemaakt. Al eerder kondigde de staatssecretaris aan dat
Cees Veerman, voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
deze commissie gaat leiden. De Deltacommissie gaat zich buigen over de
bescherming en ontwikkeling van de Nederlandse kust en het achterland op de
lange termijn.
Staatssecretaris Huizinga heeft bij het instellen van de commissie benadrukt dat bij de
samenstelling bewust is gezocht naar mensen uit verschillende disciplines, zoals wetenschap,
bedrijfsleven en openbaar bestuur. De commissie onderzoekt immers niet alleen de te verwachten
zeespiegelstijging en andere klimatologische ontwikkelingen maar ook maatschappelijke,
ecologische en economische ontwikkelingen die van belang zijn voor fysieke inrichting van de
Nederlandse kust. De volgende mensen nemen zitting in de commissie:
Prof.dr. C.P. Veerman, voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tevens
voorzitter
Ir. I.M. Bakker, algemeen directeur van de gemeentelijke Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving,
gemeente Rotterdam
Prof.dr. J.J. van Duijn, voormalig lid Raad van Bestuur van Robeco
Prof.dr.ir. L.O. Fresco, hoogleraar duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief, Universiteit
van Amsterdam
Ir. A.P. Heidema, burgemeester van Deventer
Prof.dr. P. Kabat, hoogleraar klimaathydrologie universiteit van Wageningen;
T. L Metz, lid Raad voor het Landelijke Gebied
Ing. J.G. van Oord, voorzitter directiegroep Van Oord N.V.
Prof.dr.ir. M.J.F. Stive, hoogleraar kustwaterbouwkunde universiteit van Delft
In 2008 komt de commissie met haar rapportage en haar aanbevelingen. De staatssecretaris is
voornemens het advies van de commissie te gebruiken voor het eerste Nationale Waterplan (2009).

5.

Bijeenkomsten

Het IPCC na 2007, KNMI-bijeenkomst 10 oktober
Aanleiding voor deze workshop was het
gereedkomen van het vierde assessment report van
het IPCC. In een brainstormsessie werd gesproken over: Wat is er in het proces van de
totstandkoming goed gegaan, wat zou beter kunnen; Welke producten moet het IPCC in de
toekomst produceren, rekening houdend met veranderende omstandigheden in wetenschap en
beleid. Presentaties werden gehouden door Aad van Ulden (KNMI) ‘De feitelijke gang van zaken bij
het AR4, met nadruk op de NL-betrokkenheid’, Leo Meyer (MNP) ‘Suggesties voor verbetering van
het IPCC-proces’, Ronald Flipphi (VROM) ‘Wensen van het beleid’ en Henny Hooghiemstra (UvA)
‘Een visie vanuit de wetenschap’. Aansluitend werd gediscussieerd over het reviewproces en
werden er suggesties voor verbetering gegeven.
De resultaten van deze middag zullen door de Nederlandse IPCC-coördinatiegroep worden gebruikt
bij de voorbereiding van de vergadering van het Panel. De workshopdeelnemers zullen te zijner tijd
¾

9

geïnformeerd worden over de uitkomsten. De presentaties en volledige verslag zijn te vinden op:
http://www.knmi.nl/research/staff/ipcc/workshop_10okt07.html
Zeespiegelstijging Nederland slechts twee meter als Groenland smelt, KNMI-colloquium
23 oktober
Kleine verschillen in het gravitatieveld van de aarde zorgen voor grote zeespiegelvariaties over de
wereld. Verschillen in zeespiegelniveau kunnen oplopen tot wel 100 meter. Als al het ijs op
Groenland smelt, leidt dat tot een gemiddelde mondiale zeespiegelstijging van zeven meter. In
Nederland zal die stijging echter maar twee meter bedragen. Dat klinkt erg geruststellend voor ons
lage land. Echter, we moeten natuurlijk ook kijken naar de andere grote ijsmassa op het zuidelijk
halfrond: Antarctica. Als die ijsmassa smelt, zal de zeespiegel bij ons juist meer dan gemiddeld
stijgen. Hoe dat komt legde Bert Vermeersen (DEOS, TU-Delft) uit tijdens een colloquium op 23
oktober op het KNMI. Ook vertelde hij dat de relatieve zeespiegelstijging regionaal flink kan worden
beinvloed door post-glaciale opheffing.
Lees het hele verslag op www.klimaatvoorruimte.nl onder actuele klimaatberichten, bericht 1
november.
¾

¾ Klimaat in de stad, Symposium Hot places – Cool spaces, 25 - 26 oktober, Amsterdam
Op 25 en 26 oktober heeft het Klimaat voor Ruimte symposium ‘Klimaatverandering en hitte in de
stad’ plaatsgevonden. Thema’s, zoals effecten van stadshitte op de gezondheid, beleidsmatige
problemen en oplossingsrichtingen in Londen en enkele Duitse steden, kwamen aan de orde. Het
vóórkomen van meer hittegolven in de toekomst is een groot probleem voor steden. O.a. steen kan
veel warmte opnemen, daardoor warmen steden relatief sneller op dan minder dicht bebouwde
gebieden. Hitte blijft ’s nachts in de stad hangen, manier om warmte weer kwijt te raken ontbreken
(‘urban heat island’).
Eén van de directe effecten van een groot aantal hittegolven is de toename van het aantal
sterfgevallen. Indirecte effecten zijn er nog veel meer: de mensen worden ziek door de hitte, een
stijging van medische kosten en overbelasting van ziekenhuizen het gevolg; een veel hoger
energieverbruik door het gebruik van airconditioning.
Met name in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt hitte in ruimtelijke plannen van lokale
overheden meegenomen. London bijvoorbeeld, wil de eerste stad zijn met een integrale
klimaatadaptatiestrategie. In deze strategie worden alle toekomstige klimaateffecten meegenomen,
dus ook hitte en een ramplan dat in werking treedt tijdens een hittegolf. In Nederland besteden
gemeenten tot nu toe vrijwel alleen aandacht aan water in hun klimaatadaptatiestrategie.
Nadere informatie over de presentaties, paneldiscussie en uitkomsten is (in het Nederlands en
Engels) is te vinden op: www.klimaatvoorruimte.nl.
¾ ARK conferentie ‘Maak ruimte voor klimaat’, 27 november
Op 27 november organiseerde ARK (Adaptatieprogramma Ruimte en Klimnaat) een congres, waar
de adaptatiestrategie centraal stond. Aan deze strategie is in het afgelopen jaar door vier
ministeries, IPO, VNG en Unie van waterschappen hard gewerkt. Het congres werd goed bezocht
door bestuurders, vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, NGOs en wetenschap.
In de ochtend werden workshops gegeven en kon men naar de ‘zeepkist’ presentaties, korte
presentaties die tesamen een breed palet te zien gaven wat er al gebeurt in Nederland aan
aanpassing aan klimaatverandering. In de middag opende Prins Willem Alexander het plenaire
gedeelte en benadrukte het belang van aanpassing niet alleen in Nederland maar ook elders op de
wereld. Daarna gaven minister Cramer van VROM en staatssecretaris Huizinga van Verkeer en
Waterstaat aan wat zij al doen en gaan doen op dit gebied. In een paneldiscussie en een
vraaggesprek met gedeputeerde Calon (Groningen) en burgemeester Lamers (Houten) werd
ingegaan wat andere partijen al deden, van plan waren te gaan doen, maar ook wat zij als kansen
zagen. Benadrukt werd dat adaptatie verder gaat dan alleen het waterdossier. Vellinga (WUR/VU)
gaf aan dat klimaatverandering veel sectoren treft en dat ook de effecten op de gezondheid niet uit
het oog verloren moeten worden.
MEER NIEUWSBERICHTEN ZIJN TE VINDEN OP WWW.KLIMAATVOORRUIMTE.NL
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