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Context / maatschappelijk probleem

voor de rest van Nederland hoe met klimaatverandering

Het project heeft tot doel bestaande kennis over de gevol-

omgegaan kan worden.

gen van klimaatverandering en adaptatiemaatregelen in
Nederland beschikbaar te maken voor het Nationaal Pro-

Wat is het resultaat en voor wie?

gramma ‘Adaptatie Ruimte en Klimaat’ (ARK), dat door de

Het project heeft vier deelrapporten opgeleverd, Nul-

Nederlandse overheid onder aanvoering van VROM wordt

meting, Quickscan, Adaptatiestrategien, Case studies

uitgevoerd (www.programmaark.nl). Dit programma heeft

en hotspots, en een samenvatting in het Nederlands en

tot doel de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbe-

Engels. Deze rapporten zijn zeer goed ontvangen door

stendiger te maken.

zowel de onderzoekswereld als door beleidsmakers en
zijn beschikbaar op www.klimaatvoorruimte.nl. Naast het

Wat is al bekend, wat niet?

ARK-programma worden de resultaten ook onder andere

Dit project vertaalt de resultaten van bestaand en relevant

gebruikt binnen Europese projecten. Gedurende het

onderzoek in Nederland op het gebied van klimaatveran-

project is input geleverd aan de Stuurgroep ARK voor het

dering en adaptatie dat wordt uitgevoerd in de verschil-

opstellen van het ARK-programma, de Nationale Adapta-

lende onderzoekprogramma’s en kennisinstituten naar

tie Strategie en de adaptatie agenda voor Nederland.

de beleidsvoorbereiding voor de ministeries en lagere
overheden. Hierbij wordt ook ruim aandacht besteed aan
de behoefte aan kennis en instrumenten nodig voor het
opstellen van een adaptatiebeleid en -agenda voor Nederland, maar welke nog niet ingevuld wordt. Vooral op het
gebied van kosten en baten van adaptatiemaatregelen is
nog veel onbekend. Voordat deze studie werd uitgevoerd,
waren hier nog geen getallen voor beschikbaar.
Wat wordt nu onderzocht?
Beschikbare kennis wordt ontsloten in de quickscan en
kennisleemten worden benoemd. Deze kennisleemten zullen in andere (BSIK) projecten verder onderzocht worden.
Daarnaast worden de veerkracht, weerstand en het aanpassingsvermogen van Nederland voor gevolgen van klimaatverandering onderzocht in een Nulmeting. Ten slotte
worden potentiele adaptatie maatregelen beschreven op
hun effecten, kosten en baten. De studies zijn sectoraal
ingedeeld. Als laatste deelproject worden zogenaamde
hotspots geïdentiﬁceerd die als voorbeeld kunnen dienen

