Nieuwsbrief
KVK Thema 7: Governance of Adapta on
Consor umdag
Op vrijdag 4 oktober werd onze jaarlijkse Consor umdag
gehouden in het Universiteitsmuseum in Utrecht. De dag
stond geheel in het teken van handelingsperspec even; wat
kan de prak jk met de door ons ontwikkelde kennis? Zowel
de duo’s uit het co‐crea etraject handelingsperspec even
als de AIO’s presenteerden hun (concept) handelingsper‐
spec even.
De duo’s hebben de afgelopen maanden hard gewerkt, en
konden nu hun concept handelingsperspec even testen aan
de kennis van de aanwezige onderzoekers. Elk duo had en
minuten de jd voor een presenta e:
 Lilian van den Aarsen en Geert Teisman: Samen schake‐
len tussen rijk en regio. Alleen ga je sneller, samen ver‐
der?
 Koos Beurskens, Mathijs van Vliet en Arwin van Buuren:
Welke aspecten zijn bevorderend en welke aspecten zijn
belemmerend om tot implementa e van gevolgen be‐
perkende maatregelen te komen bij ruimtelijke (her‐)
ontwikkeling?
 Ans van den Bosch, Monique Berendsen en Marleen van
Rijswick: Legi miteit in het zoetwaterbeleid, over legi e‐
me besluitvorming over zoetwater
 He y Klavers, Herbert Bos, Peter Driessen en Katrien
Termeer: Vormgeven aan con nuïteit in regionale ver‐
nieuwingsprocessen
 Frank van Lamoen en Sander Meijerink: De provincie als
regisseur: Hoe kan de provincie leiderschap tonen voor
klimaatadapta e?
 Arnoud Molenaar en Arwin van Buuren: Klimaatadapta‐
e in de stad Ro erdam: naar een procesma ge archi‐
tectuur (over de implementa e van de Ro erdamse
Adapta e Strategie)
 Lambert Verheijen, Maarten Verkerk en Katrien Termeer:
Coöpera eve samenwerking voor klimaatadapta e
 Maarten van der Vlist, Art Dewulf en Frans Berkhout:
Governance van lange termijn besluiten binnen de kli‐
maatopgave, de vervangingsopgave na e infrastructuur
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Na vier duo’s was er volop de
ruimte om de handelingsperspec‐
even in detail te bespreken en
aan te vullen. Dit gebeurde aan
vier
statafels
waarvan
het
‘tafelkleed’ dienst deed als no e‐
blad. Op deze manier konden de
onderzoekers bij verschillende
duo’s langs gaan, om met hun ken‐
nis de handelingsperspec even
een stap verder te brengen.
Vervolgens was het de beurt aan de AIO’s om hun onderzoek
te presenteren in de vorm van een handelingsperspec ef.
 Saskia van Broekhoven: Mul func oneel ruimtegebruik:
integreren door grensbewaking
 Daan Boezeman: De in eme co‐produc e van adapta e‐
kennis in Nederland: zijn ins tu onele veranderingen
wenselijk?
 Jus n Dijk: Slimme subsidies: Wat kan de overheid leren
van Vodafone?
 Marjolein van Eerd: Grensoverschrijdende samenwerking
voor klimaat adapta e: remmende en s mulerende be‐
leidsarrangement factoren voor grensoverschrijdende
klimaat adapta e
 Belinda McFadgen: You don’t know if you don’t try: how
policy experiments can be designed to enhance learning
for climate governance.

 Andrea Keessen: Moeten we
norma eve principes ter discus‐
sie stellen?
 Heleen Mees: Sturingsarrange‐
menten voor stedelijke klimaat‐
adapta e; Geen klimaatadapta‐
e zonder overheid.
 Jitske Verkerk: Mul ‐level gover‐
nance; van structuurschema’s
naar synchronisa estrategieën
 Mar jn Vink: An cyclisch organi‐
seren: poli seer!

Veldexcursie klimaatadapta e in Nijmegen
Op woensdag 22 mei 2013 hee het consor um een veldex‐
cursie georganiseerd naar klimaatadapta e in en rond Nijme‐
gen. Het doel van de excursie was om verschillende projecten
rond klimaatadapta e te bekijken die momenteel in Nijme‐
gen worden uitgevoerd of voorbereid. Daarnaast was deze
excursie een mooie gelegenheid om kennis uit te wisselen
tussen verschillende onderzoekers van de thema’s Governan‐
ce en Climate Proof Ci es, mensen uit nieuwe onderzoeks‐
programma’s zoals Star‐Flood, betrokkenen uit de beleids‐
prak jk en enkele buitenlandse (gast‐)onderzoekers van kli‐
maatadapta e.

Ook deze presenta es leverden interessante invalshoeken
op, die de nodige discussie opriepen. Daarvoor was aan de
statafels weer alle ruimte, waar zowel andere onderzoekers
als de aanwezige sleutelfiguren beleid gebruik van maakten.
Al met al was het een leerzame dag voor ons consor um, de
aanwezige sleutelfiguren beleid en de stuurgroep en hee
het de handelingsperspec even weer een stap verder ge‐
bracht. Er werd na afloop nog gezellig nagepraat en ideeën
uitgewisseld jdens de borrel in de mooie tuin van het uni‐
versiteitsmuseum.
Zie voor meer informa e over handelingsperspec even co‐
crea e traject de website van het project. U kunt zelf ook een
bijdrage leveren aan en kennis nemen van de handelingsper‐
spec even jdens de prak jkconferen e op 13 maart 2014.
Zie verderop in deze nieuwsbrief!

Nijmegen springt uiteraard in het oog door de dijkterugleg‐
ging en het creëren van een nieuw stadseiland, waarvoor het
werk in volle gang is en in 2015 klaar moet zijn. Karolien An‐
dela (project Nijmegen omarmt de Waal) gaf een lezing over
het project dat, naast het verwerken van een mogelijke toe‐
koms ge maatgevende rivierafvoer van 18000 m3/sec, ook
ruimtelijke kwaliteit aan de stad zou moeten toevoegen. Ton
Verhoeven (Adviseur Water en Groen, en in die hoedanigheid
betrokken bij het Future Ci es project en DP Nieuwbouw &
Herstructurering) nam het daarna over om een presenta e te
geven over de problema ek om adapta e in bestaand verste‐
delijkt gebied te realiseren. Nijmegen zet daarbij vooral in op
het a oppelen en laten infiltreren van hemelwater en het
creëren van meer stedelijk groen in de binnenstad. In het
kader van Future Ci es zijn bijvoorbeeld de Korenmarkt in
Nijmegen op de schop genomen en zijn hi ekaarten van de

met het uitwisselen van contacten voor mogelijke samenwer‐
king in toekoms ge onderzoeksprojecten die op stapel staan,
waarmee maar eens werd onderstreept dat de science‐policy
interface nooit ver weg is.
Daan Boezeman, PhD onderzoeker wetenschap‐beleid arran‐
gementen: d.boezeman@fm.ru.nl

Nieuwe medewerker bij Thema 7:
Marjolein van Eerd stelt zich voor

stad gemaakt. Ook wordt geprobeerd verschillende demon‐
stra eprojecten, bijvoorbeeld ver caal groen of waterkunst‐
werken, in de stad te realiseren om verhalen over adapta e
te kunnen vertellen. De fietstocht langs dat soort projecten
en over het bouwterrein van het nieuwe stadeiland bood de
mogelijkheid verder te praten over de uitdagingen die in de
realisa e van adapta ebeleid schuilen.
Tijdens de discussies kwamen verschillende kwes es aan de
orde. Bijvoorbeeld over de beperkte aandacht die er voor
klimaatadapta e is buiten enkele adviseurs, burgerpar cipa‐
e bij het realiseren van binnenstedelijke projecten, het op‐
drogen van middelen voor adapta e door de economische
situa e en de toekoms ge uitdagende projecten. Met name
het te ontwikkelen Waalfront in rela e tot klimaatverande‐
ring springt daarbij in het oog. De dag eindigde dan dus ook

Per 1 juni heb ik het on‐
derzoeksproject
“Principles and prac ces
of transboundary gover‐
nance of climate adapta ‐
on” overgenomen van
Vincent van Os en als
nieuwste collega van het
KvK governance van kli‐
maatadapta e
onder‐
zoeksprogramma wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn
naam is Marjolein van Eerd, ik ben 23 jaar oud en kom uit
Nistelrode, Noord‐Brabant. Ik heb de bachelor Milieumaat‐
schappijwetenschappen en master Sustainable Development
behaald aan de Universiteit Utrecht. Tijdens mijn master the‐
sis heb ik de implementa e van de EU Flood Direc ve in Ne‐
derland geanalyseerd. Door het uitvoeren van een vergelij‐
kende analyse tussen case‐studies in de Maas en Rijn‐west
stroomgebieden heb ik factoren geanalyseerd die het imple‐
menta eproces van een Europese richtlijn beïnvloeden.
Recent heb ik mijn master behaald en meteen kon ik als juni‐
or onderzoeker aan de slag bij de Radboud Universiteit Nij‐
megen. Ik heb erg veel zin om een bijdrage te kunnen leveren
aan dit interessante onderzoeksprogramma. Mijn onderzoek
gaat over grensoverschrijdende samenwerking betreﬀende
klimaat adapta e tussen Nederland en Duitsland en de in‐
vloed van Europese norma eve principes.
Marjolein van Eerd, m.vaneerd@fm.ru.nl, 024‐3611842

Prak jkconferen e handelingsperspec even voor de governance van klimaatadapta e
Op 13 maart 2014 organiseren wij in Ro erdam de prak jk‐
conferen e ‘Handelingsperspec even voor de governance
van klimaatadapta e’. Tijdens deze conferen e zullen hande‐
lingsperspec even centraal staan die zijn ontwikkeld door
sleutelfiguren beleid en wetenschappers uit het governance
van klimaat adap e consor um. De dag biedt een gescha‐
keerd programma met ruimte voor ronde tafelgesprekken,
ontwerpsessies, intervisie‐ach ge bijeenkomsten; deba en
en de meer tradi onele presenta es.
De prak jkconferen e is de slotconferen e van het consor ‐
um governance van klimaatadapta e (Kennis voor Klimaat,
thema 7). Genodigden zijn mensen die vanuit hun rol bij
overheden, bedrijfsleven of maatschappelijke organisa es
betrokken zijn bij de governance van klimaat adapta e. Ter
voorbereiding op deze conferen e zijn momenteel acht
duo’s, bestaande uit een sleutelfiguur beleid en wetenschap‐
per, handelingsperspec even aan het ontwikkelen voor pran‐
gende governance vraagstukken. Deze handelingsperspec e‐

ven zullen op de prak jkconfe‐
ren e worden gepresenteerd
en besproken, waarbij de duo’s
beogen om de handelingsper‐
spec even met behulp van de
aanwezige exper se en prak‐
jkervaring van de deelnemers
verder aan te scherpen. Daar‐
naast worden de nieuwe theo‐
re sche inzichten uit het gover‐
nance van klimaatadapta e
consor um en een aantal buitenlandse partners op interac‐
eve wijze gepresenteerd. Er is ook de ruimte voor u, om als
deelnemer uw eigen ervaringen en casussen in de discussies
in te brengen. Zo kunt u bijdragen aan het aanscherpen van
de handelingsperspec even en nieuwe kennis en ideeën op‐
doen voor uw eigen organisa e.
De conferen e vindt plaats op 13 maart 2014 in het Congres‐
centrum RDM Campus in Ro erdam. Voor meer informa e
kijkt u op klimaatadapta e.wing.nl.
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