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De opwarming van de aarde is onmiskenbaar. Zowel op mondiaal als landelijk
niveau zijn bewijzen geleverd dat de temperatuur van het klimaatsysteem
stijgt. Jaar op jaar worden warmterecords gebroken. De veranderingen
zullen vroeg of laat ons welbevinden in onze steden, kantoren en woningen
beïnvloeden. Beleidsmakers moeten zich bewust worden van deze veranderend
leefomstandigheden. Dit artikel geeft de stand van zaken weer van het
klimaatbewustzijn bij woningcorporaties in Nederland.

Thermografische scans

Het Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) rapporteert dat in de
periode tussen 1995 en 2006 elf van de
twaalf jaar behoren tot de warmste ooit
(IPCC. 2007). Volgens het K N M I is de
jaargemiddelde temperatuur in Nederland
gestegen met 1,7 graden Celsius sinds 1900,
terwijl de wereldwijde stijging 0,8 graden
Celsius bedroeg (PBL, 2009). In de periode
2003-2008 zijn driejaren geweest die horen
bij de top tien warmste jaren sinds de start
van de metingen in 1706 (KNMI, 2008).
Op basis van de huidige klimaatkennis
kan gesteld worden dat vooral toenemende
warme periodes en een verhoogd overstromingsrisico een bedreiging vormen
voor het woongenot in Nederland. Hoewel
een warm klimaat zal leiden tot minder
ziekte en sterfte in de winter (PBL, 2009)
zullen de belangrijkste warmte-effecten de
menselijke gezondheid negatief beïnvloeden. Verwachte effecten zijn hittestress,
zomersmog, allergieën en virussen.
Aangezien een groot deel van de woningvoorraad van corporaties in stedelijke
gebieden ligt, dient extra aandacht besteed
te worden aan het hitte-eiland effect. Dit is
het effect waarbij warmte zich ophoopt in
de stad, waardoor het hier warmer is dan
op het omringende platteland. De hoogste
temperatuurverschillen treden op aan het
eind van de dag en kunnen oplopen tot 10
graden Celsius (Salcedo Rahola e.a., 2009).
Het risico van overstromingen veroor-

Mitigatieonderwerpen worden relatief vaak genoemd in de corporatiejaarverslagen.

•

•

zaakt door zee en de grote rivieren wordt
ondervangen wanneer de rijksoverheid de
maatregelen uitvoert die in 2008 zijn voorgesteld door de Deltacommissie. De focus
voor woningcorporaties zal gericht zijn op
het beperken van hitteproblemen en van
wateroverlast door extreme neerslag.

Mitigatie versus adaptatie
De verandering van het Iclimaat kan
worden afgeremd door de uitstoot
van broeikasgassen te verlagen. In dit
geval wordt gesproken over mitigatie.
Op nationaal en internationaal niveau
is beleid vastgesteld op dit gebied. In
Nederland is voor nieuwbouw wetgeving
van kracht met betrekking tot de energieprestatie. Het gaat hier om de Energie
Prestatie Coëfficiënt (EPC). Voor de
bestaande bouw is de zogenaamde Energy
Performance of Buildings Directive
(EPBD) van kracht, een regeling met als
doel de energieprestatie van bestaande
gebouwen te verbeteren. Gebouwen
moeten minder energie gebruiken, waardoor minder C O 2 uitgestoten wordt. Een
concrete maatregel die uit deze regeling
voortvloeit, is dat bestaande gebouwen bij
verkoop of nieuwe verhuur een energiecertificaat moeten hebben. De regelingen
hebben ertoe geleid dat gebouweigenaren
en uitvoerende partijen zich bewust zijn
van mitigatie, doordat ze maatregelen
treffen voor energiebesparing in zowel de
nieuwbouw als de bestaande bouw.
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Echter, zelfs als het mogelijk is om de
uitstoot van broeikasgassen te stabiliseren
ofte verlagen, zal het veranderingsproces
doorzetten. Daarom moeten maatregelen
ontwikkeld worden voor adaptatie.
Hiermee wordt iedere handeling bedoeld
die bewust of onbewust uitgevoerd
wordt om de negatieve gevolgen van
klimaatverandering te minimaliseren of
de gunstige effecten te stimuleren (HM
Government, 2006). Het besef dat adaptatie
onvermijdelijk is, is pas in het nieuwe
millennium opgekomen als onderzoeks- en
planvormingsgebied (Biesbroek, 2010). Dit
betekent, dat er nog geen wetgeving is. Er
wordt nog veel inspanning verricht in het
opzetten van adaptatieprogramma's, die
uiteindelijk in wetgeving omgezet dienen
te worden. De Europese Unie heeft een
zogenaamd Groen- en Witboek opgesteld
met voorstellen voor regelgeving op het
gebied van klimaat adaptatie. Ook van een
aantal Europese landen is bekend dat zij
adaptatiestrategieën gereed of in voorbereiding hebben (Biesbroek e.a., 2010).
Op het niveau van lokale overheden is het
lastiger om vast te stellen of er bewustzijn
is, maar de deelname van steden aan het
project Preparing cities for climate cliange

en participatie van steden in de conferentie
Resilient cities 2011, zal zeker hebben
bijgedragen aan de bewustwording van
klimaatverandering op lokaal niveau. Ook
de betrokkenheid van steden in het Climate
Proof Cities project in Nederland geeft
aan dat ook zij zich bewust zijn van een
veranderend klimaat

Bewustzijn woningcorporaties
Woningcorporaties hebben de taak om
te voorkomen dat klimaatverandering
een bedreiging gaat vormen voor het
welzijn van hun huurders. Zij dienen
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maatregelen te treffen om de kwaliteit van
de woningvoorraad op peil te houden.
Geen van de gevolgen van klimaatverandering kan worden tegengegaan door de
corporaties alleen. Zij zijn afhankelijk van
samenwerking met andere instanties zoals
waterschappen en gemeenten. Ze kunnen
echter wel een bijdrage leveren aan de
klimaatrobuustheid van de leefomgeving
door adaptatiemaatregelen aan de huizen
te treffen. Een voorbeeld is het aanbrengen
van lichte Ideuren op gevels zodat zonnestraling gereflecteerd wordt. Hierdoor
gaat de omgevingstemperatuur omlaag
(Wattkins, 2007). Ook moeten corporaties
erop letten dat zij geen gewassen planten in
gemeenschappelijke tuinen die allergieën
veroorzaken. De schadelijke gevolgen van
overstromende rioleringen door extreme
neerslag kunnen worden beperkt door het
toepassen van adaptatiemaatregelen die
water tijdelijk vasthouden, zoals 'groene
daken'. Hierdoor neemt de piekbelasting op
de riolering af Een andere maatregel tegen
de schadelijke gevolgen van wateroverlast
is het toepassen van materialen die niet
aangetast worden door water.
Omdat er nog geen regelgeving is op het
gebied van adaptatie, is de veronderstelling
dat bewustzijn op dit gebied nog niet zo
wijdverbreid is als het bewustzijn van mitigatie, vooral op het operationele niveau van
de gebouweigenaren en de bouwsector. Om
erachter te komen in hoeverre het adaptatiebewustzijn reeds is doorgedrongen tot
het operationele niveau van beleidsvorming, is een studie uitgevoerd onder een
aantal woningcorporaties in Nederland.
De corporatiesector beheert ongeveer 32
procent van de totale Nederlandse woningvoorraad. De succesvolle betroklcenheid
van corporaties bij het toepassen van adap-
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tatiemaatregelen zal niet alleen bijdragen
aan de verbetering van de leefkwaliteit van
de sociale woningvoorraad, maar kan ook
zorgen voor een Vliegwieleffect' om in de
hele woningvoorraad adaptatiemaatregelen
te treffen. Wanneer het niveau van bewustzijn van de corporaties bekend is, kunnen
passende sturingsmechanismen voor
klimaat adaptaties worden ontwikkeld.

Inhoudsanalyse
Om een beeld te krijgen van het klimaatbewustzijn van de Nederlandse woningcorporaties, is een inhoudsanalyse uitgevoerd op
hun beleidsdocumenten. Dit is een onderzoeksmethode waarbij gezocht wordt naar
trefwoorden in documenten. De methode
wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om media
te analyseren op bepaalde nieuwsitems en
welke items met elkaar verband houden.
Vervolgens kunnen verklaringen gezocht
worden voor deze verbanden. De methode
richt zich niet op waarom en hoe iets
geschreven wordt, maar puur op wat
geschreven wordt. De woorden waarnaar
gezocht wordt, zijn vooraf samengebracht
in een taxonomie. I n deze studie is de taxonomie opgedeeld in drie hoofdgroepen. De
eerste is Klimaat, om een algemeen beeld
te krijgen van het klimaatbewustzijn van
de corporaties. De gezochte trefwoorden
zijn: klimaat en klimaatverandering. De
tweede groep is Adaptatie, met daarin hitte
en wateroverlast. Hier wordt het daadwerkelijke adaptatiebewustzijn onderzocht.
Tenslotte is in Mitigatie gezocht naar
C O 2 en woonlasten, om te kijken of de
sturingsmechanismen zoals regelgeving op
het gebied van EPC en EPBD bijgedragen
hebben aan het bewustzijn van de corporaties. Ieder document is op aanwezigheid van de woorden van de taxonomie
onderzocht. Het nadeel van deze methode
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is dat één zoekwoord meerdere betekenissen kan hebben, waardoor interpretatie van
de onderzoeker nodig is. Zo is bijvoorbeeld
iet woord klimaat, wat zowel binnenklimaat als sociaal klimaat kan betekenen, uit
de resultaten gefilterd. Naast de specifieke
trefwoorden die hierboven genoemd zijn,
is ook gezocht naar woorden die indirect
verwijzen naar de begrippen. Zo is bij het
woord hitte ook gezocht naar koeling,
omdat dit een adaptatiemaatregel is die
betrekking heeft op hitte.
Voor het onderzoek zijn de jaarverslagen
2009 en de vigerende meerjarenbeleidsplannen geselecteerd, omdat deze documenten inzicht geven in respectievelijk de
projecten (uitgevoerd of onderhanden) en
de strategieën (voorgenomen plannen, nog
niet uitgevoerd).
De analyse is uitgevoerd met de volgende
onderzoeksvraag: Tonen corporaties zich
bewust van klimaatverandering in hun
beleidsdocumenten? Het onderzoek is
uitgevoerd onder de 25 grootste woningcorporaties in Nederland. Samen bezitten
of beheren zij 37 procent van de totale
voorraad sociale huurwoningen. Van
de selectie hadden 24 corporaties hun
jaarverslagen beschikbaar voor analyse en
19 hun beleidsplan. In de situatie waar geen
document beschikbaar was, is het resultaat
gesteld op O trefwoorden. Het referentiejaar
voor het bewustzijn is 2010.

Stadia van bewustzijn
Om effectieve maatregelen te ontwikkelen
die woningcorporaties stimuleren hun
woningbezit klimaatbestendig te maken,
zijn vier categorieën van adaptatiebewustzijn gecreëerd, dit in analogie met de vier
stadia van bewustzijn (Kortstee e.a., 2009,
zie tabel 1). De woningcorporaties zullen
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Figuur 4en 5 Verdeling corporaties per niveau, adaptatie en
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Net als in de jaarverslagen wordt ook in de
beleidsplannen meer aandacht besteed aan
de mitigatieonderwerpen C O 2 en woonlasten, zowel direct als indirect. Inclusief de
indirecte verwijzingen wordt woonlasten
in de beleidsplannen door zeventien corporaties vermeld en CO^ door elf corporaties.

Zeer beperkt bewust
Op basis van de inhoudsanalyse van
de jaarverslagen en de beleidsplannen
kan worden geconcludeerd dat het
bewustzijn van woningcorporaties op
het gebied van klim a at adaptatie nog
zeer beperkt is (zie figuur 4). De meeste
corporaties van de steekproef vallen in
de categorie onbewust, niveau 1 of 4. De
meeste verwijzingen zijn gevonden in
de projecten en niet in de strategieën.
Dit kan twee dingen betekenen: of het
adaptatiebewustzijn is gedurende het
verslagjaar gekomen, waardoor adequate
maatregelen getroffen zijn, of er zijn bij
een aantal projecten maatregelen getroffen die niet specifiek op adaptatie gericht
zijn, maar wel als adaptatiemaatregel
geteld zijn. Bijvoorbeeld koeling: dit is in
de analyse als adaptatie ma at re gel geteld,
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terwijl het goed mogelijk is dat de corporatie de koeling heeft aangelegd met als doel
verbetering van het binnenklimaat. Als dit
laatste het geval is, is de kans groot dat de
maatregelen incidenteel aangebracht zijn
aangezien ze niet verankerd zijn in beleid.
Om de hele voorraad aan te pakken, zouden
maatregelen in de beleidsvorming en
budgetreservering opgenomen moeten zijn
(strategieën), zodat ze structureel doorgevoerd kunnen worden.
Door de woningcorporaties op basis van
hun adaptatiebewustzijn te categoriseren,
kunnen diverse strategieën worden ontwikkeld om zowel bewustwording te creëren
onder corporaties als ze te stimuleren om
klimaatad apt aties door te voeren (categorie
3). De sturingsmechanismen op het gebied
van mitigatie, zoals wetgeving met betrekking tot EPC en EPBD zijn een interessant
referentiepunt, aangezien deze mechanismen effectief lijken te zijn. Corporaties
tonen een hoog bewustzijn op mitigatiegebied, zoals blijkt uit deze studie (zie figuur
5). Onderzocht dient te worden welke van
deze mitigatiemechanismen het meest
bruikbaar zijn voor adaptatiemaatregelen.
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