KvR NU

Verslag van het Klimaat voor Ruimte Programma
vanaf 2004 en een doorkijk naar de toekomst

Colofon

Editors

Martje Storm, Interprovinciaal Overleg

Anna Schoemakers, Hanneke Tijbosch

Hanneke Tijbosch, Programmabureau Klimaat voor Ruimte,
Vrije Universiteit

Redactie

Jeroen Veraart, Programmabureau Klimaat voor Ruimte,

Florrie de Pater, Daniëlle Roeleveld, Ottelien van Steenis, Jeroen

Wageningen UR

Veraart

Arnold van Vliet, Wageningen UR, Alterra
Claire Vos, Wageningen UR, Alterra

Bijdragen
Janette Bessembinder, KNMI

Drukwerkbegeleiding

Kees Dorland, Programmabureau Klimaat voor Ruimte,

Ottelien van Steenis

Vrije Universiteit
Ronald Hutjes, Wageningen UR, Alterra

Ontwerp en druk

Eric Koomen, Vrije Universiteit, Faculteit Economische

Bright Design, Oosterwolde (GLD), www.brightdesign.nl

Wetenschappen en Bedrijfskunde

Grafeno, Rotterdam, www.grafeno.nl

Tom Kram, Milieu- en Natuur Planbureau
Florrie de Pater, Vrije Universiteit, Faculteit Aard- en

Uitgave

Levenswetenschappen

Programmabureau Klimaat voor Ruimte, maart 2007

Daniëlle Roeleveld, Programmabureau Klimaat voor Ruimte,
Vrije Universiteit
Anna Schoemakers, Programmabureau Klimaat voor Ruimte,
Vrije Universiteit
Juan Selva López, Programmabureau Klimaat voor Ruimte,
Vrije Universiteit
Ottelien van Steenis, Programmabureau Klimaat voor Ruimte,
Wageningen UR

Deze uitgave is gedrukt op FSC-certiﬁceerd papier.

Copyright @ 2007
National Research Programme Climate changes Spatial Planning / Nationaal Onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte (KvR) All rights reserved. Nothing in this publication may be copied,
stored in automated databases or published without prior written consent of the National Research Programme Climate changes Spatial Planning / Nationaal Onderzoekprogramma Klimaat
voor Ruimte. In agreement with Article 15a of the Dutch Law on authorship is allowed to quote sections of this publication using a clear reference to this publication.
Liability
The National Research Programme Climate changes Spatial Planning and the authors of this publication have exercised due caution in preparing this publication. However, it can not be
expelled that this publication includes mistakes or is incomplete. Any use of the content of this publication is for the own responsibility of the user. The Foundation Climate changes Spatial
Planning (Stichting Klimaat voor Ruimte), its organisation members, the authors of this publication and their organisations can not be held liable for any damages resulting from the use of
this publication.

Voorwoord

Nederland klimaatbestendig. Twee jaar geleden dachten weinig mensen hierover na. Dat is veranderd. De Eerste Kamer heeft met de motie
Lemstra heel wat in gang gezet. Lemstra gaf aan dat de grote rijksnota’s zoals de Nota Ruimte en Vitaal Platteland te weinig rekening hielden
met lange termijn ontwikkelingen waar onder klimaatverandering. In het najaar van 2006, mede geagendeerd door de klimaatﬁlm van Al
Gore, “An Inconvenient Truth” en het rapport van de Britse topeconoom Sir Nicholas Stern over de kosten van klimaatverandering, hebben
ook minister-president Balkenende en de toenmalige Britse prime minister Blair bij de overige EU-regeringsleiders gepleit voor meer aandacht
voor klimaatbeleid.
Klimaatverandering brengt voor ons allemaal vragen en onzekerheden aan het licht. Want, waar kunnen we het beste gaan bouwen, wanneer moeten we zaaien en oogsten, op welke plek is welk natuurdoeltype te realiseren? Ook de continuïteit van bekende maatschappelijke
manifestaties, zoals de Elfstedentocht en de Nijmeegse vierdaagse, is minder zeker dan vroeger. En dan zijn er natuurlijk de vragen of onze
dijken wel hoog en stevig genoeg zijn, of klimaatverandering van invloed is op de marktwaarde van onze woning en of onze infrastructuur
wel voldoende toegerust is.
Klimaatverandering is een breed en ingrijpend maatschappelijke vraagstuk waarvan de relevantie naar verwachting de komende decennia zal
toenemen. De gevolgen van klimaatverandering en klimaatvariabiliteit raken ons land, onze economie en onze veiligheid. Tegelijk is klimaatverandering één van de milieuproblemen waar beleid en wetenschap tot nu toe onvoldoende grip op hebben. En er zijn onzekerheden over
de gevolgen van klimaatverandering in tijd en ruimte. Hoe dan ook: een snelle, gezamenlijke inzet van overheid, bedrijfsleven en wetenschap
is cruciaal om met de gevolgen van klimaatverandering om te kunnen gaan.
Het Programma Klimaat voor Ruimte (KvR), en de onderliggende projecten, hebben mede als doel om het nationale beleid te ondersteunen
bij het formuleren van toepasbare antwoorden die de klimaatverandering van ons vraagt. KvR is een sterke speler als het gaat om het voorzien in de kennisinfrastructuur op het kruisvlak van klimaatverandering en ruimtegebruik. Dit krijgt onder meer gestalte via een samenhangend pakket van projecten dat thematisch is opgezet en in samenwerking met kennisvragers wordt uitgevoerd.
Zowel binnen het Programma als daarbuiten wordt de behoefte gevoeld aan een helder overzicht van de eerste drie jaar van het bestaan
van Klimaat voor Ruimte (2004 – 2006). Een periode waarin ons Programma een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Waren we in
2004 genoodzaakt om veel energie te steken in het aan de man brengen van ons Programma, nu zien we een grote vraag naar klimaatkennis ontstaan. Inmiddels wordt daarom gewerkt aan een vervolgprogramma: Kennis voor Klimaat. Waren we aanvankelijk voornamelijk
in gesprek met meteorologen en deskundigen op het terrein van bodem en water, nu praten we met stedenbouwers, landschapsarchitecten,
projectontwikkelaars en verzekeringsmaatschappijen. Altijd is de vraag: waarmee moeten we in de nabije toekomst rekening houden als het
gaat om klimaatverandering?
Met dit meerjarenverslag hopen wij maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden inzicht te geven in ons Programma. Het Programma loopt nog tot en met 2011. Daarom geven wij u ook een doorkijk naar onze plannen voor de toekomst.
Wij wensen u veel leesplezier!

Pier Vellinga
Voorzitter Bestuur Klimaat voor Ruimte
Pavel Kabat
Wetenschappelijk directeur en voorzitter Programmaraad Klimaat voor Ruimte
Kees Dorland
Directeur Programmabureau Klimaat voor Ruimte

Inhoudsopgave
Voorwoord ____________________________________________________________________________
Het Klimaat voor Ruimte Programma ____________________________________________________
Thema’s en projecten ___________________________________________________________________
Thema 1: Klimaatscenario’s __________________________________________________________
Thema 2: Mitigatie _________________________________________________________________
Thema 3: Adaptatie _________________________________________________________________
Thema 4: Integratie _________________________________________________________________
Thema 5: Communicatie ____________________________________________________________
Overzicht van Klimaat voor Ruimte projecten _____________________________________________
Samenwerking met kennisprogramma’s __________________________________________________
Uitvoering van projecten ________________________________________________________________
Communicatie en kennisdoorstroming ___________________________________________________
KvR en de toekomst ____________________________________________________________________
Wie is wie _____________________________________________________________________________
Klimaat voor Ruimte in cijfers ___________________________________________________________
Partners en toegevoegd partnerschap ___________________________________________________
Partners (consortium) en toegevoegd partners ___________________________________________

1
3
6
6
8
8
10
11
14
15
17
19
21
22
23
24
25

Toon Bullens (Interpolis): “Het veranderende klimaat, de oorza-

Motie Lemstra: Regeren is vooruitzien. Toch wordt in de grote rijks-

ken voor die veranderingen en de wenselijkheid om op veranderin-

nota’s en het daaruit volgende beleid vaak niet verder gekeken dan

gen te anticiperen hebben steeds grotere belangstelling, ook van

50 jaar vooruit. Voor lange termijn ontwikkelingen zoals klimaatver-

ﬁnanciële dienstverleners zoals banken en verzekeringsmaatschap-

andering, maar ook de groei van Schiphol, bodemdaling en bereik-

pijen. Nederlandse verzekeraars bijvoorbeeld hebben hun produc-

baarheid van de Randstad, is dit wel degelijk nodig. Dit gebrek aan

tenpakket uitgebreid met de risico’s die samenhangen met hogere

besef heeft in maart 2005 geleid tot het indienen van de motie Lem-

kansen op veel sneeuw en op het gebied van het overstromings-

stra door de Eerste Kamer. In deze motie wordt de regering gevraagd

risico is overleg met de overheid en maatschappelijke organisaties

om een lange termijn visie en investeringsstrategie te maken aan de

opgestart. Het is nu zaak om het momentum te gebruiken voor

hand van verkennende scenario’s en van een objectief en integraal

intensivering van de samenwerking tussen alle betrokken partijen en

beoordelingskader. De motie Lemstra heeft veel in gang gezet. Een

concrete afspraken te maken hoe we optimaal met de veranderde

belangrijke stap is de start van het Nationaal Programma Adaptatie

situatie kunnen omgaan.”

Ruimte en Klimaat (ARK), waarin een vijftal ministeries (VROM, V&W,
LNV, EZ en AZ) naar mogelijkheden gaan zoeken om om te kunnen
gaan met de gevolgen van klimaatverandering in Nederland.
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Het Klimaat voor Ruimte Programma

Wat is Klimaat voor Ruimte?

Centraal staat de ontwikkeling van een publiek-privaat onderzoek- en

Klimaat voor Ruimte (KvR) is een gezamenlijk kennisprogramma van

kennisnetwerk op basis van participatieve kennisontwikkeling. De

de Vrije Universiteit Amsterdam en de Wageningen UR waarin onder-

betrokken afnemers van het kennisproduct spelen nadrukkelijk een rol

zoek wordt gedaan naar klimaatverandering en hoe met de gevolgen

in de ontwikkeling ervan. Het is van groot belang dat ontwikkelde ken-

daarvan om te gaan, toegesneden op ruimtegebruik. Het probeert

nis wordt verspreid en dat er wordt samengewerkt binnen netwerken

ook de vraag te beantwoorden hoe via maatregelen in het ruimte-

bestaande uit zowel aanbieders als gebruikers van kennis.

gebruik de broeikasgasemissies kunnen afnemen. Onderzoekresultaten worden aangeboden aan overheden, maatschappelijke

Financiering van het Programma

organisaties, bedrijfsleven en (internationale) kennisinstellingen.

Klimaat voor Ruimte is een publiek-privaat kennisprogramma. Het geld

Klimaat voor Ruimte is ontstaan vanuit het besef dat de bestaande

voor de kennisontwikkeling is voor de ene helft afkomstig van het

Nederlandse kennisinfrastructuur tekort schiet in het beantwoorden

Rijk (40 miljoen euro) en voor de andere helft van de afnemers van de

van de sterk toegenomen vraag om operationele kennis over de relatie

kennisproducten. Hiermee komt de totale budgetgrootte op ongeveer

tussen klimaatverandering en ruimtegebruik. Het Programma wil

90 miljoen euro voor een periode van acht jaar. De looptijd van het

zowel de Nederlandse overheid als het bedrijfsleven en de wetenschap

Programma is van 2004 tot en met 2011. De rijksbijdrage is afkomstig

uitrusten met een hoogwaardige en bruikbare kennisinfrastructuur.

uit de BSIK-subsidieregeling (Besluit Subsidie Investering Kennisinfra-

Het Nationaal Programma Adaptatie

Kernvragen binnen ARK zijn:

Ruimte en Klimaat (ARK)

■

ARK is opgesteld door een programmateam

verwachten effecten van klimaatverandering voor verschillende

van de Ministeries van VROM, VenW, LNV, EZ
en AZ in nauwe samenwerking met de BSIKprogramma’s Klimaat voor Ruimte, Leven met Water en Habiforum.

thema’s/sectoren?
■

Welke ruimtelijke vraagstukken levert dat op?

■

Hoe kunnen we deze ruimtelijke vraagstukken succesvol aan-

■

Tegen welke dilemma’s (technisch, bestuurlijk, economisch,

pakken?

De regie is in handen van het Rijk (Ministerie van VROM) en er
wordt nauw samengewerkt met Interprovinciaal Overleg, Vereniging
Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen.

Wat is de aard en omvang van reeds waarneembare en te

sociaal) lopen we hierbij aan?

In ARK werken rijk, provincies, gemeenten, bedrijven, wetenschap-

KvR zal zorgdragen voor de wetenschappelijke onderbouwing,

pelijke instituten en maatschappelijke organisaties samen om een

‘Leven met Water’ en ‘Vernieuwend Ruimtegebruik’ richten zich

duidelijker beeld te krijgen van de aard en omvang van de effecten

vooral op het vinden van innovatieve oplossingen. Ook zal gebruik

van klimaatverandering en van mogelijke maatregelen om deze

worden gemaakt van kennis die beschikbaar is bij andere kennis-

gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dit wordt uitgewerkt door

instellingen (planbureaus, TNO, specialistische diensten van het

bij waterbeheer en veiligheid, stedelijke ontwikkeling, industrie,

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, etc.).

transport, elektriciteitsvoorziening, landbouw, natuurbeheer, recreatie en volksgezondheid meer rekening te houden met de gevolgen

Meer informatie over het Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en

van klimaatverandering.

Klimaat (ARK) is te vinden op de website www.programmaark.nl.
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structuur). Namens het Rijk fungeert het Ministerie van VROM als pen-

Het hoofddoel van Klimaat voor Ruimte is daarom om zowel

voerend ministerie. In het hoofdstuk “Klimaat voor Ruimte in cijfers”

de Nederlandse overheid als het bedrijfsleven uit te rusten met

is meer informatie te vinden over de ﬁnanciering van KvR.

een operationele kennisinfrastructuur die toegesneden is op de
relatie tussen (antropogene en natuurlijke) klimaatverandering,

Breed maatschappelijk draagvlak

klimaatvariabiliteit en ruimtegebruik. Met behulp van sector-

Klimaat voor Ruimte is gegrondvest op een breed maatschappelijk

overstijgend onderzoek, samenwerking en dialoog willen we kennis

draagvlak. Instellingen uit een gevarieerd maatschappelijk spectrum

ontwikkelen voor effectieve maatregelen gericht op vermindering van

(kennisinstellingen, overheden, industrie en landbouw, transport,

de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie) en het opvangen van de

bank- en verzekeringswezen, maatschappelijke organisaties) hebben in

risico’s van klimaatverandering (adaptatie).

2003 hun steun gegeven aan de oprichting van het Programma. Momenteel zijn er ruim 50 partners actief betrokken bij het Programma.

Het achterliggende maatschappelijke doel van het Klimaat voor

Zij vormen het consortium dat conform de BSIK-regeling garant staat

Ruimte Programma is bevordering van klimaatverantwoord

voor de contraﬁnanciering van minimaal 50 procent. Het consortium

ruimtegebruik, ofwel het op een vernieuwende wijze invulling

is zo samengesteld dat de leden gezamenlijk de complexiteit van het

geven aan de economische, maatschappelijke en ecologische

klimaatprobleem en de relatie met ruimtegebruik afdekken. Deelne-

vragen naar ruimte door multifunctioneel en ﬂexibel gebruik

mende instituten zijn nationaal en internationaal toonaangevend zodat

van de natte en droge, boven- en ondergrondse ruimte in Ne-

het consortium ook internationaal goed gepositioneerd is. Door geco-

derland. Zo willen we ertoe bijdragen dat Nederland zijn aantrekke-

ordineerd, innovatief en hoogwaardig onderzoek op het raakvlak van

lijke vestigingsklimaat voor bedrijfsleven, personen en natuur behoudt

klimaat en ruimte wil het consortium de vooraanstaande internationale

en versterkt. Met sectoroverstijgende samenwerking en dialoog willen

positie van Nederland op het gebied van klimaatonderzoek en ruimte-

we draagvlak creëren voor maatregelen gericht op vermindering van

lijke ordening behouden en versterken. Het overzicht van de partners

de uitstoot van broeikasgassen en het opvangen van de risico’s van

in het consortium is te vinden in hoofdstuk “Partners (consortium)”.

klimaatverandering. Daarbij concentreren we ons op de kansen die
klimaatverandering biedt voor verbetering van de ruimtelijke inrichting

Doelen van Klimaat voor Ruimte

van ons land. Dit gebeurt door samenwerking tussen wetenschappers,

Ruimte in Nederland is schaars. De beperkte 42 duizend vierkante

beleidsmakers, bedrijfsleven en NGO’s. En ook door brede communi-

kilometer die 16,3 miljoen Nederlanders met elkaar moeten delen,

catie over klimaatverandering en ruimtelijke ordening naar de centrale

staat onder druk door het gebruik ervan voor natuur, infrastructuur,

doelgroepen binnen het Programma via publicaties, presentaties

woningbouw en veiligheidsvoorzieningen in het waterbeheer. Het

tijdens symposia, een centrale website met projectresultaten en ver-

veranderende klimaat vergroot deze druk en zal een steeds grotere rol

schillende onderwijsprogramma’s.

spelen bij het maken van keuzes voor de inrichting van onze ruimte.
Keuzes waarvoor veel kennis nodig is en waarvoor op dit moment aan

Organisatie

een stevige kennisinfrastructuur wordt gewerkt.

De Stichting Klimaat voor Ruimte is het centrale orgaan binnen het

Routeplanner

De belangrijkste conclusie van de tweede fase van de Routeplanner

Een concreet samenwerkingsproject voor de inhoudelijke onderbou-

is dat klimaatverandering grote schade kan toebrengen aan Neder-

wing van ARK is de Routeplanner 2010-2050. Dit wordt uitgevoerd

land. Als we niets doen, raakt de samenleving ontwricht. We moeten

door de BSIK-programma’s die aan klimaat gerelateerd zijn (KvR,

Nederland klimaatbestendiger maken en nu ervaring opdoen met

LmW en Habiforum) en door kennisinstellingen.

geïntegreerde benaderingen omdat veel adaptatieopties bestuurlijk
complex zijn. Ook is meer kennis nodig over de kosten en vooral

In de eerste fase is een plan van aanpak opgesteld. De tweede fase

over de baten van adaptatieopties.

omving zes projecten en is in november 2006 afgerond:
■

Nulmeting van de klimaatbestendigheid van Nederland

In de derde fase van de Routeplanner zullen de drie BSIK-program-

■

Quickscan van kennisleemten

ma’s, waar gewenst en nodig, kennis aanleveren om de adaptatie-

■

Formuleren van adaptatiestrategieën

agenda vorm te geven.

■

Kwalitatieve beoordeling van adaptatieopties

■

Kwantitatieve beoordeling van adaptatieopties

De Routeplanner-rapporten van de tweede fase zijn te downloaden

■

Identiﬁceren van casestudies

via www.klimaatvoorruimte.nl.
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Organogram Klimaat voor Ruimte.

via het Programmabureau.
Het Programmabureau ondersteunt het Bestuur en draagt
zorg voor de dagelijkse coördinatie en administratie van het
Programma. Het Programmabureau wordt aangestuurd door
het Bestuur van de Stichting. Het
Programmabureau is gevestigd aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam
en heeft tevens een vestiging (het
wetenschappelijk bureau) aan
de Wageningen Universiteit in
Wageningen.
Naast de Stichting is er een
Programmaraad ter versterking
van de wetenschappelijke
implementatie van het kennisprogramma en wetenschappelijke
afstemming met/tussen de deelnemende partijen. De Programmaraad adviseert het Bestuur van de
Programma. De Stichting is eindverantwoordelijke voor het gehele

Stichting en wordt ondersteund door het Programmabureau.

Programma naar het penvoerend ministerie (VROM). De Stichting

De Maatschappelijke Adviesraad en de Wetenschappelijke Adviesraad

wordt vertegenwoordigd door een Bestuur. Het Bestuur rapporteert

adviseren het Bestuur van de Stichting aangaande het maatschap-

aan het penvoerend ministerie en besluit over de toekenning van de

pelijke en politieke draagvlak en implementatie van projecten binnen

beschikbaar gestelde subsidie aan projecten die bij de deelnemende

het Programma en het (internationale) wetenschappelijke niveau,

partijen worden uitgevoerd.

innovatieve karakter en internationale inbedding van onderzoekspro-

De Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen UR vormen het

jecten. Dit met het oog op versterking van de maatschappelijke en

samenwerkingsverband, waar vanuit het Programma ontstaat.

wetenschappelijke relevantie en innovatie van het Programma.

De consortia van de verschillende projecten dragen zorg voor de

In de bijlage staat een overzicht van de personen die zitting hebben in

implementatie van de projecten en rapporteren aan het Bestuur

de organen van KvR.

Internationale context van Klimaat voor Ruimte

derhandelingen. Binnen KvR wordt tevens een project uitgevoerd ter

Het Klimaat voor Ruimte Programma is nauw gerelateerd aan

voorbereiding van de internationale mitigatieverdragen na 2012. Een

internationale onderzoeksnetwerken. Zo maakt KvR een vertaalslag

voorbeeld is de ontwikkeling van een nationaal systeem voor broei-

van de hoofdconclusies van het IPCC (International Panel on Climate

kasgasrapportage en –monitoring in het ME3-project. Tevens levert

Change) naar onderzoeksprioriteiten voor Nederland. Ook heeft KvR

KvR informatie ten behoeve van de Nederlandse rapportages naar de

contact met internationale wetenschappelijke programma’s, zoals

UNFCC. Ook is een derde van de KvR-projecten verbonden aan EU-

WCRP (World Climate research Programme), IGBP (International Geo-

programma’s. Voorbeelden zijn PRUDENCE (klimaatscenarioprojec-

Biosphere Programme) en IHDP (International Human Dimensions

ten), Carbo-Europe (projecten binnen het Thema Mitigatie), NeWater

Programme). In deze internationale context draagt KvR bij aan de

(projecten binnen het Thema Adaptatie) en ADAM (projecten over

ontwikkeling van het vierde assesment rapport (AR4) van het IPCC.

de intergratie van mitigatie en adaptatie).

KvR draagt tevens bij aan de UNFCC door ondersteuning van on-

5

Thema’s en projecten

Het Klimaat voor Ruimte Programma centreert zich rond vijf

Thema 1: Klimaatscenario’s

hoofdthema’s waarbinnen een samenhangend pakket van projecten

Om de ruimtelijke ordening in Nederland klimaatbestendig

wordt uitgevoerd:

te maken, ook in de toekomst bij een veranderend klimaat,

Klimaatscenario’s: Opbouw van een centrale kennisbasis met

is een goed inzicht in het functioneren van het klimaat-

regionale klimaatgegevens en scenario’s

systeem nu en in de toekomst vereist. Overheden, bedrijven,

Mitigatie: Vermindering en kwantiﬁcering van de uitstoot van

onderzoekers en andere belanghebbenden moeten toe-

landgebonden broeikasgassen en integrale analyse van ruimte-

gang kunnen hebben tot actuele klimaatgegevens en

claims van duurzame energiedragers

klimaatscenario’s “op maat” om adequaat te kunnen

Adaptatie: Opties voor het opvangen van effecten van klimaat-

reageren op klimaatverandering. Binnen het Thema

verandering in ruimtegebruik en ontwikkeling van nieuwe kansen

Klimaatscenario’s van het Klimaat voor Ruimte Programma

■

Integratie: Integratie van klimaat-, mitigatie- en adaptatiekennis

wordt daarom gewerkt aan een centrale kennisbasis van

■

Communicatie: Onderwijs, dialoog en kennisoverdracht naar en

vooral regionale klimaatgegevens en scenario’s die zijn

tussen doelgroepen van het Programma

afgestemd op de behoefte van de gebruikers. Hierbij is

■

■

■

Meer informatie over lopende (en afgeronde) projecten is te vinden

gekozen voor studies waarmee een duidelijke Nederlandse

op onze website: www.klimaatvoorruimte / onderzoek / projecten

niche in het internationale klimaatonderzoek ingevuld

en het projectenboekje dat tevens te downloaden is bij publicaties.

wordt.

1

2

3

KLIMAAT

MITIGATIE

ADAPTATIE

SCENARIO'S

Betrokken sectoren:
Landbouw
Visserij
Water management
Verzekeringen
Energie
Bouw

4
INTEGRATIE

Natuur
Recreatie

5
COMMUNICATIE

Hoofdthema's van het Klimaat voor
Ruimte Programma.
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Met de projecten binnen het Thema Klimaatscenario’s willen we de
volgende kennisvragen beantwoorden:
■

Hoe kunnen regionale klimaatscenario’s worden toegespitst op

■

Met welke klimaatverandering moet de Nederlandse maatschappij

■

Welke klimaatgegevens en afgeleide gegevens hebben partners

ruimtelijke planning?
rekening houden?
en andere klanten nodig en hoe kunnen deze het beste via een
geïntegreerd dataportaal aan worden geboden?
■

Hoe veranderen de variabiliteit van, en de extremen in ons klimaat

■

Welke rol speelt de Atlantische Oceaan in het klimaat van Noord-

als gevolg van toename van broeikasgassen?
Europa en Nederland?
■

Wat is de invloed van aërosolen (luchtkwaliteit) en wolkenformatie

■

Wat is het effect van het Nederlandse bodemgebruik op het

op het (Nederlandse) klimaat?
lokale klimaat, en andersom?
■

Met welke moderne meetsystemen kunnen het beste de veranderingen en natuurlijke variaties in ons klimaat nu en in de toekomst

G

Gematigd

G+ Gematigd+ 10C temperatuurstijging op aarde in 2050 ten
opzichte van 1990
+ winters zachter en natter door meer westenwind
+ zomers warmer en droger door meer oostenwind
W

Warm

worden vastgesteld?
■

Hoe gaat het klimaat er uitzien in voor Nederland relevante gebie-

W+ Warm+

den (bijvoorbeeld het stroomgebied van de Rijn)?
Project CS7: Klimaatscenario’s op maat

10C temperatuurstijging op aarde in 2050 ten
opzichte van 1990, geen verandering in luchtstromingspatronen in West Europa

20C temperatuurstijging op aarde in 2050 ten
opzichte van 1990, geen verandering in luchtstromingspatronen in West Europa
20C temperatuurstijging op aarde in 2050 ten
+ winters zachter en natter door meer westenwind
+ zomers warmer en droger door meer oostenwind

Bron: KNMI, 2006.

Binnen het project “Tailoring climate information” wordt gewerkt
aan het op maat maken van klimaatscenario’s voor gebruikers.

gemaakt van klimaatscenario’s, maar er komen nu steeds vaker

Janette Bessembinder, werkzaam bij het KNMI, vertelt: “Maatwerk

vragen vanuit onder andere de energiesector, bouwwereld, na-

houdt in: het boven tafel halen van de exacte wensen van de afne-

tuur, industrie en gezondheidszorg. De klimaatscenario’s uit 2000

mers, het aanleveren van de benodigde gegevens in de gewenste

waren opgesteld voor de watersector, de nieuwe scenario’s (2006)

vorm, maar ook begeleiding bij het gebruik van de gegevens in

zijn bedoeld voor een veel bredere groep sectoren. Rijkswaterstaat

modellen of in besluitvormingsprocessen (onder andere het omgaan

(RIZA) heeft al doorgerekend of de nieuwe scenario’s leiden tot heel

met onzekerheden). Tot nu toe heeft vooral de watersector gebruik

andere rivierwater- en grondwaterstanden dan de oude scenario’s.

De nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI

Bart van den Hurk (Themacoördinator Klimaatscenario’s):

Op 20 juni 2006 presenteerde het KNMI tijdens het symposium “Weer

“Voor de KNMI’06 klimaatscenario’s hebben we veelvuldig gebruik

en klimaat in de 21e eeuw” haar nieuwe klimaatscenario’s. Tijdens dit

gemaakt van uitvoer van regionale klimaatmodellen. Niet zozeer

symposium werd ingegaan op de wetenschappelijke achtergronden

om direct gedetailleerde tijdreeksen uit die modellen te halen en als

van de nieuwe KNMI’06 scenario’s. Er werd een vooruitblik geworpen

scenario te interpreteren, maar veel meer om grootschalige verande-

op de implicaties die de scenario’s kunnen hebben voor verschil-

ringen van temperatuur en atmosferische circulaties in algemene zin

lende sectoren in de samenleving. Ook werden overeenkomsten en

te kunnen vertalen naar veranderingen van bijvoorbeeld het aantal

verschillen met de vorige klimaatscenario’s beschreven en werden de

natte dagen in Nederland, of de kans op langdurige perioden met

belangrijkste keuzes en aannames toegelicht en gemotiveerd. Het

veel neerslag in de winter. Het is erg belangrijk dat je daarbij in de

symposium was vooral bedoeld om de interactie tussen wetenschap-

gaten houdt hoe goed die regionale modellen eigenlijk presteren. En

pelijk onderzoekers van het KNMI en KvR en beleidsmedewerkers met

de verschillen die meerdere modellen onderling laten zien geven aan

betrekking tot het gebruik en interpretatie van klimaatscenario’s te be-

dat er wel degelijk nog een hoop te verbeteren valt.”

vorderen. De KNMI’06 klimaatscenario’s en nadere uitleg zijn te vinden
op de website van het KNMI: www.knmi.nl / klimaatscenarios.
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Met name bij de (nieuwe) afdeling Klimaatdata en Analyse komen

■

Met welke slimme en uitgekiende bedrijfsvoering in de landbouw

de vragen van professionele gebruikers binnen. Het KNMI hoopt

(o.a. gewaskeuze, waterhuishouding op perceelsniveau, bemes-

op termijn meer gegevens voor gebruikers beschikbaar te maken,

ting) en in de bosbouw (rotatieperiode, boomkeuze, herbebos-

onder andere via internet. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een

singprojecten) kunnen broeikasgassen worden vastgelegd in

programma, waarmee gebruikers zelf neerslag- en temperatuur-

vegetatie en bodem? En is deze te combineren met andere

reeksen voor bijvoorbeeld 2050 kunnen genereren. Binnen het

functies in het landelijk gebied, zoals recreatie, biodiversiteit en
waterberging?

“maatwerk”-project zijn er ook zes voorbeeldprojecten (onder andere voor windenergie, landbouwproductie en kustverdediging) om
te laten zien wat er mogelijk is met maatwerk.”

■

Hoe concurreren koolstofneutrale energiebronnen met andere
landgebruikvormen om de schaarse Nederlandse ruimte?

Thema 2: Mitigatie

Het Thema Mitigatie is gecentreerd rond twee met elkaar in verband

Mitigatie betekent vermindering van snelheid en omvang van

staande subthema’s:

klimaatverandering door het terugdringen van broeikasgassen.

1. Emissie, opname en integrale monitoring van broeikasgassen en

Om het effect van mitigatie maatregelen in Nederland te ver-

2. Ruimtelijke claims en inpassing van duurzame energiedragers.

groten wordt binnen Klimaat voor Ruimte onderzoek gedaan
naar duurzame energiedragers en naar maatregelen om de

Mitigatie verantwoordelijkheid binnen Nederland wordt naar steeds

uitstoot van landgebonden broeikasgassen te verminderen.

meer beleidsniveaus gedelegeerd, van nationaal tot gemeentelijk,
en in de publieke én private sector. Via allerlei belangenorganisaties,

Met de projecten binnen het Thema Mitigatie willen we de volgende
kennisvragen beantwoorden:

NGO’s, ministeries, provincies, gemeentes en bedrijven zullen ook
burgers meer en meer betrokken raken bij het klimaatvraagstuk. We

■

Hoe kan onze ruimtelijke infrastructuur emissiearm, “klimaat-

kunnen momenteel waarschijnlijk net aan de verplichtingen onder

neutraal” worden (her)ingericht?

Kyoto gaan voldoen. Echter, wanneer reductieverplichtingen (veel)

■

Welke landgebruikmaatregelen bestaan er met betrekking tot de

groter worden in de periode na 2012 (post Kyoto), zijn in nationaal

bronnen en “putten” van broeikasgassen? En hoe effectief zijn deze?

en internationaal verband grote belangen gemoeid, waaronder
ﬁnanciële belangen. Mitigatie raakt dus direct aan de concurrentiepositie van Nederland. De kennisontwikkeling binnen KvR speelt in
op actuele vragen zoals over duurzame bedrijfsketens, energiebe-

Ronald Hutjes (Themacoördinator Mitigatie): “De mitigatie-

sparing, emissiehandel en koolstofneutraal ruimtegebruik binnen de

projecten beginnen goed op stoom te komen. De meeste

bovengenoemde sectoren.

voorziene monitoringsprogramma’s draaien goed en de meetresultaten beginnen binnen te stromen. Ook internationaal is er

Thema 3: Adaptatie

veel belangstelling voor deze resultaten, zoals bleek tijdens een

Klimaatverandering is niet meer tegen te gaan. Naast maat-

internationale conferentie in november 2006. Klimaat voor Ruimte

regelen voor het terugdringen van broeikasgassen (mitiga-

onderzoekers lieten daar zien dat eigenlijk alle veengebieden in

tie) zullen we ons dus ook moeten gaan aanpassen aan de

Europa een netto bron van broeikasgassen zijn, en laagveenge-

gevolgen van het veranderende klimaat (adaptatie). Binnen

bieden (zoals in West-Nederland) nog meer dan hoogveengebieden.

Klimaat voor Ruimte wordt dan ook onderzoek gedaan naar

Maar binnen Nederland is de variatie groot, afhankelijk van

mogelijkheden tot beperken van de nadelige gevolgen van

grondwaterstand en beheer. Op regionale schaal is er nog veel te

klimaatverandering en zoeken naar de opties voor het opvan-

verbeteren aan de modellen: gemeten atmosferische broeikasgas-

gen van effecten van klimaatverandering, in het bijzonder in

concentraties worden zeker zo sterk door atmosferische dynamiek

de ruimtelijke inrichting.

als door bronnen en putten bepaald. Dus voor de interpretatie van
de metingen moeten we die goed kennen! De eerste projecten

Adaptatie sluit bij voorkeur aan bij bestaand beleid op andere

uit het Thema richten zich vooral op begrip en kwantiﬁcering van

terreinen om het draagvlak te vergroten en Nederland als geheel

broeikasgasemissies. Daarnaast ben ik erg blij dat recent nu ook

minder kwetsbaar te maken. In het KvR-programma worden nieuwe

een aantal projecten is gestart die zich meer expliciet richten op

innovatieve methodieken en kennisinstrumenten ontwikkeld waar-

het tegengaan van emissies: enerzijds door beheersmaatregelen in

mee we de effectiviteit van ruimtelijk duurzame adaptatiestrategieën

het veenweidegebied, en anderzijds door de inzet van biomassa.

kunnen analyseren. Binnen dit Thema werken wetenschappers,

Diverse KvR-onderzoekers hebben ook bijgedragen aan de tot-

overheidsorganisaties en private ondernemingen gezamenlijk samen

standkoming van het vierde assessment rapport van het IPCC.”

aan de ontwikkeling van adaptatiestrategieën.
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Met de projecten binnen het Thema Adaptatie willen we de volgende

Project A2: Adaptatie van de Ecologische Hoofd Structuur

kennisvragen beantwoorden:

Door klimaatverandering verschuiven de geschikte klimaatzones van

■

■

■

■

Hoe kunnen we een afweging maken tussen enerzijds de kosten

soorten. Zo voorspellen fysisch-ecologische modellen de uitbreiding

van vroegtijdige uitvoering van adaptatiemaatregelen, en

van het areaal richting de polen en bergopwaarts, terwijl het areaal

anderzijds de onzekerheden in klimaatvoorspellingen en de daar-

aan de zuidgrenzen krimpt. Het fysisch-ecologisch model SPECIES

mee verbonden effecten?

voorspelt hoe het geschikte klimaat van een soort gaat verschuiven.

Hoe kan de veiligheid van onze infrastructuur worden

Vervolgens berekent het dispersiemodel GRIDWALK en de module

beschermd?

CENA of natuurgebieden klimaatbestendig zijn. In de illustratie staat

Welke aanpassingen zijn nodig en mogelijk in landbouw, natuur-

aangegeven waar het potentiële leefgebied voor de middelste bonte

en waterbeheer?

specht klimaatbestendig is (groen), waar het klimaat niet langer

In hoeverre gaan (her-)verzekeraars met klimaatverandering

geschikt is (blauw) en waar adaptatie nodig is (oranje en rood). Het

rekening houden, en wat stelt de overheid daar tegen over?

klimaat is hier geschikt, maar liggen de gebieden te geïsoleerd om
gekoloniseerd te kunnen worden. Adaptatie is in deze gebieden het

Adaptatiestrategieën worden ontwikkeld op verschillende schalen:

verbeteren van de ruimtelijke samenhang door de gebieden te kop-

internationaal (grensoverschrijdend), nationaal en regionaal. De ont-

pelen aan het dichtsbijzijnde klimaatbestendige netwerk.

wikkelde strategieën zullen op hun robuustheid worden geëvalueerd

Adaptatiestrategieën zijn bijvoorbeeld: de aanleg van nieuwe

onder aanname van verschillende klimaatscenario’s die binnen het

leefgebieden, het vergroten van bestaande gebieden, de aanleg van

Thema Klimaatscenario’s worden gegenereerd. De vergelijkende

verbindingszones en het opheffen van barrières. Door deze maatre-

analyse tussen verschillende (intersectorale) adaptatiestrategieën zal

gelen worden soorten in staat gesteld de door klimaatverandering

worden gemaakt in het Thema Integratie.

geschikt geraakte gebieden ook daadwerkelijk te koloniseren.
Project A13: Aandacht voor Veiligheid

Adaptatiemaatregelen Middelste Bonte Specht 2020.

Het doel van het project “Aandacht voor Veiligheid” (AVV) is een
Discussie Ondersteunend Systeem (DOS) te ontwikkelen waarmee
de bestendigheid van het veiligheidsbeleid voor de komende
15-20 jaar geanalyseerd kan worden tegen veranderingen op de
lange termijn (50-100 jaar) zoals klimaat, bodemdaling, ruimtegebruik en bestuurlijke veranderingen. Op grond van deze analyse zullen in het project nieuwe veiligheidsstrategieën worden ontwikkeld

Jeroen Aerts (Themacoördinator Adaptatie): “Het Thema
Adaptatie ligt op schema en de eerste adaptatiestrategieën in de
diverse sectorale projecten worden op dit moment ontwikkeld en
geëvalueerd op hun effectiviteit. Vaak blijkt dit een uiterst complex proces aangezien speciﬁeke sectorale kennis moet worden
geïntegreerd met kennis uit andere sectoren. Bovendien blijkt dat
het lange termijn denken in de praktijk vaak voor moeilijkheden
zorgt omdat belanghebbenden al met korte termijn problemen
te maken hebben. Internationaal wordt er goed samengewerkt in
bijvoorbeeld het project “Aanpassing aan weersextremen in grensoverschrijdende stroomgebieden” (A7) waarbij waterbeheerders
uit Nederland en Duitsland samen naar overstromingsmaatregelen
op de lange termijn studeren. Een uitdaging voor alle projecten
is om adaptatie-ideeën om te zetten in ruimtelijke veranderingen
Legenda

zodat we uiteindelijk iets kunnen zeggen hoe Nederland er in de

Klimaatbestendige netwerken

Gebieden die adaptatiemaatregelen nodig hebben

0.8 - 1

0.2 - 0.4

niet-klimaatbestendig

niet meer klimaatbestendig

verre toekomst uit zou moeten zien om met klimaatverandering

0.6 - 0.8

0 - 0.2

niet-klimaatbestendig geïsoleerd gebied

huidige spreiding

om te gaan.”

0.4 - 0.6
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voor het omgaan met deze lang termijn veranderingen. Het project

Thema 4: Integratie

laat zien hoe een klimaatbestendig Nederland er uit kan gaan zien

Om de kennis uit de Thema’s Klimaatscenario’s, Mitigatie

op de lange termijn. Op 1 oktober 2006 is de deﬁnitiefase van AVV

en Adaptatie goed bruikbaar en toepasbaar te maken voor

van start gegaan. De deﬁnitiefase richt zich op het ontwikkelen van

de verschillende doelgroepen, moet deze kennis worden

methoden die nodig zijn om deze lange termijn veiligheidsstudie uit

geïntegreerd. Binnen het Thema Integratie worden diverse

te voeren. De werking van die methoden wordt inzichtelijk gemaakt

integrale analyses uitgevoerd zoals integrale analyse van

door ze te gebruiken in een prototype DOS dat aan het einde van

mitigatiemaatregelen, kosten-baten analyse en stakeholder-

de deﬁnitiefase zal worden opgeleverd.

analyse. Ook worden gevolgen en kansen voor veranderend
landgebruik doorgerekend.

De ﬁguur geeft het gesimuleerde ruimtegebruik voor 2040 weer dat hoort bij de
“W-variant”.

W scenario's 2040
Woongebied - hoge dichtheid
Woongebied - lage dichtheid
Landelijk wonen
Recreatie
Werkgebied
Zeehaven
Natuur / bos
Akkerbouw
Grasland
Kassen
Intensieve veehouderij
Infrastructuur
Bouwterrein
Water
Buitenland
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Met de projecten onder het Thema Integratie willen we de volgende
kennisvragen beantwoorden:
■

■

■

en gebieden, zoals: landbouw, natuur, rivierengebied en kustzone.
Om de kennis uit de verschillende projecten te integreren en daar-

Hoe kunnen klimaatdoelen in de ruimtelijke planvorming geïnte-

mee bovengenoemde onderzoeksvragen te beantwoorden, wordt

greerd worden met doelen ten aanzien van landbouw water,

onder meer gewerkt aan een scenarioraamwerk en een ruimtege-

natuur, wonen en transport?

bruikmodel. Het scenarioraamwerk beschrijft op consistente wijze

Hoe het participatieve proces te structureren dat alle belang-

aannamen over klimaat, bevolking, economie en maatschappij als

hebbenden recht wordt gedaan?

basis voor de diverse adaptatie- en mitigatiestudies. Het model is in

Aan welke institutionele voorwaarden moet worden voldaan om

staat geïntegreerde simulaties te maken van toekomstig ruimtege-

klimaatbeleid effectief te kunnen implementeren op lokaal, natio-

bruik. Hiervoor wordt een vernieuwde, gedetailleerde versie van

naal en internationaal niveau?

het Ruimtescannermodel gebruikt. Het ruimtegebruikmodel wordt

■

Hoe kan systeemkennis van lokale partijen worden gebruikt?

momenteel intensief gekalibreerd en gevalideerd en heeft ondertus-

■

Wat is de kosteneffectiviteit van aan ruimtegebruik gerelateerde

sen ook de eerste simulaties van de gekozen scenario’s opgeleverd.

■

adaptatiemaatregelen en mitigatie opties in het buitenland voor

De ﬁguur op pagina 10 geeft het gesimuleerde ruimtegebruik voor

zowel Nederland als het partnerland?

2040 weer dat hoort bij de “W-variant” (2°C temperatuurstijging

Wat is de economische waarde van de statistische levensduur van

op aarde in 2050 ten opzichte van 1990 en geen veranderingen in

infrastructurele werken en vormen van landgebruik als overloop-

luchtstromingspatronen in West-Europa) van de KNMI’06 scenario’s.

gebieden?

Deze simulatie geeft de sector-speciﬁeke adaptatieprojecten binnen
het KvR-programma het ruimtelijke uitgangspunt bij de door hen te

Project IC3: Modellering van effecten van klimaatverandering

ontwikkelen adaptatie- en mitigatiemaatregelen.

op toekomstig landgebruik
In het project “Landgebruikontwikkelingen in een veranderend

Thema 5: Communicatie

klimaat” (LANDS) worden de mogelijke effecten van klimaatveran-

Het Thema Communicatie is gericht op interactieve informa-

dering op de inrichting en het gebruik van de ruimte bestudeerd.

tievoorziening en verspreiding van kennis uit het Programma

Het project integreert de ruimtelijke adaptatie- en mitigatiemaatre-

in de richting van stakeholders in de ruimtelijke ordening,

gelen uit diverse andere projecten binnen het KvR-programma. Het

de media, het onderwijs en het grote publiek. Tevens wordt

gaat daarbij om onderzoeken die gericht zijn op speciﬁeke sectoren

aandacht besteed aan interne communicatie en data- en kennisuitwisseling binnen het Programma. Daarnaast worden
onderwijsprogramma’s ontwikkeld voor scholieren, studenten
en promovendi over klimaatverandering en aanpassing aan

Tom Kram (Themacoördinator Integratie): “Het onderzoek

de effecten daarvan.

binnen het Thema Integratie is aanvankelijk allesbehalve soepel
van start gegaan. Zowel de, altijd lastig te reviewen, nadruk op

De communicatieactiviteiten binnen het Programma dragen bij aan

multidisciplinair onderzoek als het hoge gamma-gehalte leidde

de verwezenlijking van de algemene doelstelling van het KvR-pro-

voor diverse onderzoeken tot in eerste instantie negatieve

gramma, namelijk het versterken van de Nederlandse kennisinfra-

beoordelingen. Ook de afstemming tussen communicatieonder-

structuur door het vermeerderen van kennis over klimaatverandering

steunend, wetenschappelijk onderzoek en daadwerkelijke

in relatie tot ruimtelijke ordening, het overdragen van wetenschap-

communicatie-projecten blijft een punt van aandacht. Inmiddels

pelijke kennis naar maatschappelijke doelgroepen en het overdragen

is echter op vrijwel alle onderwerpen een goedgekeurd voorstel

van praktijkkennis naar wetenschappelijke doelgroepen.

beschikbaar en zijn diverse projecten goed op stoom. De
recente opleving van de politieke en publieke belangstelling

Met het Thema Communicatie wil KvR een aantal doelen bereiken:

voor de uitdagingen van adaptatie aan klimaatverandering,

■

Bevorderen dat partijen met een rol in de ruimtelijke ordening

mitigatie en het zoeken naar een goede balans daartussen,

goed geïnformeerd zijn over wetenschappelijke resultaten ten

geeft aan dat inzichten uit het Thema Integratie goed aan

aanzien van klimaatverandering en zich bewust zijn van hun rol in
het beperken van en omgaan met klimaatverandering

gaan sluiten op de vragen uit de maatschappij. De recent
gepubliceerde voornemens van de EU op het gebied van

■

klimaatbeleid, (duurzame) energie en biomassa zullen samen

geïnformeerd zijn over wat er speelt in het beleid voor ruimtelijke

met veranderingen in de landbouw belangrijke pijlers zijn
onder het Thema Integratie, nader uitgewerkt voor de Nederlandse schaal.”

Bevorderen dat wetenschappers in het klimaatdomein goed
ordening en in de ruimtelijke ordeningspraktijk

■

Het algemene publiek zodanig informeren over klimaatverandering dat meer maatschappelijke visie op klimaat gerelateerd beleid
ontstaat

11

■

■

Het versterken van onderwijs op het terrein van klimaat en ruim-

Het Programma ondersteunt de dialoog vanuit het Programma

telijke ordening en

structureel met een speciale medewerker hiervoor. Deze netwerker

Het verbeteren van dialoogprocessen

heeft als taak:

Hieronder een aantal voorbeelden van communicatieprojecten om

■

Voortdurend te zoeken naar mogelijkheden tot uitbreiding van

■

Overheden en maatschappelijke partijen die beleidsmaatregelen

het kennisnetwerk

te illustreren welk breed spectrum aan doelgroepen binnen het
Thema Communicatie worden aangesproken

initiëren en uitvoeren te betrekken bij de kennisontwikkeling in
Project COM4: Netwerkprojectanalyse voor het organiseren
van een dialoog

het Programma
■

Inspelen op de kennisvragen die bij deze actoren van belang zijn

Klimaatverandering en aanpassing aan de effecten ervan kruipt
bij provincies en waterschappen soms snel, soms wat langzamer

Project COM6: De Natuurkalender

omhoog op de beleidsagenda. Toch is het bij veel partijen, die

Eén van de projecten binnen het Thema Communicatie is de “Na-

beleidsmaatregelen initiëren en uitvoeren (provincies, gemeenten,

tuurkalender”. De Natuurkalender is in 2001 van start gegaan op

waterschappen en de private sector), nog niet een centraal onder-

initiatief van Wageningen UR en VARA’s Vroege Vogels. In dit project

werp. Een belangrijk onderdeel van het onderzoekprogramma is

werken Wageningen UR en De Vlinderstichting samen aan een

daarom het voeren van de dialoog tussen wetenschap en maat-

waarnemingsprogramma waarin veranderingen in jaarlijks terugke-

schappelijke partijen, die een rol spelen in de ruimtelijke inrichting

rende verschijnselen in de natuur in beeld worden gebracht. Voor-

van Nederland. Het doel van de dialoog is aan de ene kant het op

beelden van jaarlijks terugkerende verschijnselen zijn het moment

tijd verspreiden van klimaatkennis naar belanghebbenden en aan de

van bloei, bladontplooiing en bladval bij planten, maar ook de start

andere kant het bevorderen van vraaggestuurd onderzoek. Op deze

van vogeltrek en het verschijnen van vlinders en andere insecten. De

manier willen we het onderzoek zo goed mogelijk laten aansluiten

timing van deze gebeurtenissen is sterk afhankelijk van het weer en

bij de maatschappelijke behoeften en realiteit.

op lange termijn dus ook van het klimaat. Gegevens uit de Natuur-

Klimaat voor Ruimte en de Klimaat Roadshows

Florrie de Pater (Themacoördinator Communicatie): “Tussen

In 2006 hebben het IPO, het KNMI en het Ministerie van VROM is

wetenschap en beleid is de afstand groot. Wetenschappelijke kennis

samenwerking met Klimaat voor Ruimte een aantal “Klimaat Road-

moet naadloos aansluiten bij de praktijk en ervaring van mensen, die

shows” georganiseerd voor provincies. Het doel van de roadshows is

met hun voeten in de modder staan, willen zij die kennis ook wer-

het informeren van provinciale beleidsmedewerkers over klimaat-

kelijk toepassen. Vaak is die aansluiting minimaal. Bewustwording

verandering en de gevolgen daarvan, maar vooral ook het samen

van de problemen van klimaatverandering in de eigen omgeving is

nadenken over de vraag wat we kunnen doen om de gevolgen van

een eerste vereiste om nieuwsgierigheid naar dit onderwerp te prik-

klimaatverandering op te vangen.

kelen. Bewustwording van kansen is nog belangrijker; daarmee zijn

De Klimaat Roadshow bestaat uit presentaties gevolgd door een ple-

bestuurders te inspireren om met klimaatverandering aan de slag te

naire discussie waarin op zoek gegaan wordt naar concrete ideeën

gaan. Aan bewustwording is binnen het Thema Communicatie de

en initiatieven. De presentaties worden afgewisseld door quizvra-

eerste twee jaar veel gedaan. Conferenties, roadshows, het Klimaat

gen. In de eerste presentatie legt Janette Bessembinder (KNMI) uit

Magazine en bijeenkomsten hebben klimaatverandering en adapta-

wat het versterkt broeikaseffect en klimaatverandering inhoudt en

tie bij veel overheden op de agenda gezet. Ook Al Gore en het Stern

welke veranderingen er al waargenomen worden. Ook wordt er aan

rapport hebben daar natuurlijk aan bijgedragen. Voor onze onder-

de hand van de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI ingegaan op

zoekers is het daarmee makkelijker geworden aansluiting te vinden

mogelijke veranderingen in de toekomst. In de tweede presentatie

bij de praktijk. Langzamerhand komen er vragen over het thema los.

laat Florrie de Pater (KvR) zien wat de gevolgen van klimaatveran-

Aan gemeenten hadden we nog weinig concreets te bieden, dat

dering voor Nederland zijn. Nederland is in feite het “afvoerputje”

direct bij hun interesseveld aansloot. Dat gaat nu veranderen. De

van Europa, dus wanneer gletsjers in de Alpen harder smelten of de

adaptatiescan, de hotspot-projecten en het onderzoek “klimaatver-

neerslag in landen om ons heen toeneemt, worden de rivierafvoe-

andering in de stad” bieden gemeenten een handelingsperspectief

ren/piekafvoeren in Nederland hoger. Aan de andere kant stijgt de

om concreet met klimaatverandering aan de slag te gaan.”

zeespiegel. Marieke Soeters of Inge Koolen (VROM) sluit af met een
presentatie over de activiteiten van de rijksoverheid op het gebied
van klimaatverandering.
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verder uitgewerkt en er is meegewerkt aan bijeenkomsten op het
gebied van onder andere educatie, achtertuinen, gezondheid, landbouw en groenbeheer. In 2005 en 2006 is gewerkt aan modules
op het gebied van achtertuinen, gezondheid en groenbeheer ter
aanvulling op de Natuurkalende website. In 2007 wordt ook een
start gemaakt met de landbouwmodule.
Voor meer informatie zie www.natuurkalender.nl
logo en foto natuurkalender, zie pagina 28 van het UK-boekje
Project COM13: Check it out! tools voor een duurzame wereld
‘Jongeren’ zijn een belangrijke doelgroep in de communicatiestrategie van KvR. De communicatie naar hen vanuit KvR vindt plaats
via het Check it out! Programma voor basisonderwijs, voortgezet
Foto: Arnold van Vliet.

onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In dit programma ligt
de nadruk op het handelingsperspectief van de jongeren. Thema’s
zijn klimaatverandering, mitigatie en adaptatie. Binnen het Klimaat
voor Ruimte-project COM13 wordt een module rond het thema
‘klimaatverandering en ruimte’ uitgewerkt voor basis en middelbaar
onderwijs. Het gaat uitdrukkelijk om ruimtelijke aspecten van het
klimaatvraagstuk. In het onderwijsprogramma moet die ruimtelijke
context (naast aspecten van mitigatie en communicatie) duidelijk
naar voren komen. In het huidige aanbod ligt de nadruk geheel op

kalender kunnen aan de ene kant worden gebruikt om meer inzicht

mitigatie. Lesmateriaal over adaptatie ontbreekt nagenoeg. COM13

te krijgen in het weer en klimaatomstandigheden in het verleden.

wil in die lacune voorzien.

Aan de andere kant kunnen verwachtingen voor klimaatverandering
in Nederland gecombineerd met trends uit de Natuurkalender een
beeld geven over toekomstige veranderingen in timing in de natuur.
Deze gegevens zijn erg belangrijk voor natuurbeheer, landbouw
(het eerder of later voorkomen van (nieuwe) plaagsoorten) en
gezondheidszorg (hooikoorts, teken, eikenprocessierups). Er is grote
aandacht vanuit de media voor de werkzaamheden in het kader
van de Natuurkalender. Van 2004 tot en met 2006 zijn er, naast de
wekelijkse aandacht in het radioprogramma Vroege Vogels, 420
artikelen in kranten en tijdschriften verschenen, 60 radio-optredens
en 59 tv-optredens geweest. Daarnaast zijn er 14 wetenschappelijke
publicaties en een boek verschenen. Het educatieprogramma is

Anton Brombacher, senior beleidsmedewerker Provincie

Marcel Boereﬁjn, adviseur (grond)water Tauw - afdeling

Utrecht - Dienst Ruimte & Groen: “Deze roadshow was erg

Water, Ruimte en Riolering: “De klimaatroadshow draagt goed

boeiend en informatief. Het is een goede manier om de discussie

bij aan de interne bewustwording bij provincies en ook aan de

op gang te brengen. Klimaatverandering treft alle sectoren: natuur,

afstemming tussen afdelingen. Er zou nog meer nadruk gelegd kun-

bodem, ruimtelijke ordening, water, veiligheid, wonen, noem maar

nen worden op klimaatverandering als kans en op het noemen van

op. De provincie kan een duidelijke rol hebben als het gaat om het

succesvolle projecten. Voorbeelden betreffen de huidige optimalisa-

integraal oppakken van dit vraagstuk op regionaal niveau.”

tie van de waterhuishouding in Nederland (WB21) en de aanwijzing
van risicogebieden voor toekomstige grondwateroverlast door de
provincie Gelderland. Het noemen van deze succesvolle projecten
werkt stimulerend.
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Overzicht van Klimaat voor Ruimte
Ruimte projecten
projecten
Thema Klimaat Scenario's

Thema Integratie

CS1

Monitoring en modellering van de Noord-Atlantische oceaan

IC3

Landgebruikontwikkelingen in een veranderend klimaat

CS2

Het CESAR Observatorium: klimaatmonitoring en procesIC5

Kosten-baten analyse van adaptatie en mitigatie mogelijk-

IC8

Onderzoek naar methodes om op interactieve wijze kennis

studies
CS3

(LANDS)

Weergave van verdamping van bodemvocht door vegetatie in
klimaatmodellen

heden voor klimaatveranderingen: methoden en toepassingen

CS4

De invloed van aërosolen op het regionale klimaat

CS5

Invloeden vanuit ver weg gelegen gebieden op het Europese

CS6

Verﬁjning en toepassing van een regionaal atmosferisch

IC 11 Socio-economische scenario’s voor klimaatstudies

klimaatmodel voor klimaatscenarioberekening van West-

IC 12 Instituties voor adaptatie: Is de Nederlandse institutionele

klimaat

van experts en stakeholders bij elkaar te brengen (PROFILES)
IC10 Communiceren over klimaatverandering: methoden om
risico’s en kansen inzichtelijk te maken

structuur in staat zich aan te passen aan klimaatverandering?

Europa
CS7

Op maat maken van klimaatscenario’s (tailoring)

CS8

Informatie in tijdseries

Thema Communicatie

CS9

Klimaatreconstructies op basis van paleoklimatologische

COM1

Databeheer van BSIK-KvR-projecten

gegevens uit het stroomgebied van de Maas

COM3

Platform Communication on Climate Change (PCCC)

COM4

Netwerkprojectanalyse voor organiseren van een dialoog

Thema Mitigatie

COM6

De Natuurkalender

ME1 De broeikasgasbalans van Nederlandse natuurlijke- en

COM7

Zomerschool klimaat en de hydrologische cyclus

landbouw-ecosystemen

COM11

Delta’s in tijden van klimaatverandering

budgets at the ecosystem level in the Netherlands

COM12

PhD Onderwijs

ME2 Geïntegreerde observatie en modellering van broeikasgas

COM13

Check it out! Tools voor een duurzame wereld

COM20

Animatieﬁlms over klimaatbuffers

budgetten op nationaal niveau
ME3 Invloed van landgebruik, landgebruikgeschiedenis en
management op de koolstofvoorraad in de bodem in
Nederland
ME5 Het effect van de ruimtelijke rangschikking van moerassen en
slootoevers op de waterkwaliteit en koolstofvastlegging
ME6 Hulpmiddelen voor het maken van ruimtelijke keuzes voor de
toekomst van de Veenweidegebieden
Thema Adaptatie
A1

Biodiversiteit in een veranderende wereld: voorspellingen van

A2

Adaptatie van de Ecologische Hoofd Groenstructuur (EHS)

A7

Aanpassingen aan weersextremen in grensoverschrijdende

A8

Gevolgen van klimaatverandering voor de transportsector

A9

Financiële arrangementen voor rampschade bij klimaat-

vegetatiedynamiek

stroomgebieden

verandering
A10a Deﬁnitiestudie Hotspots
A13 Aandacht voor Veiligheid: deﬁnitiefase
A14 Hotspot Zuidplaspolder
A16 Hotspot Tilburg
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Samenwerking met kennisprogramma’s

Klimaat voor Ruimte werkt samen met andere BSIK-programma’s

Brugprojecten

in de Werkgroep Acht voor Ruimte. Ook worden er zogenaamde

De BSIK-programma’s Klimaat voor Ruimte, Leven met Water en

brugprojecten opgestart waarin kennis wordt samengebundeld en

Delft Cluster hebben bij het indienen van hun kennisprojectplan-

uitgewisseld. Deze samenwerkingsverbanden hebben tot doel de

nen afgesproken om onderzoek op het gebied van waterbeheer in

gezamenlijke kennisontwikkeling voor Nederland te versterken.

het rivierengebied, de kust, de veenweidegebieden en het stedelijk

Acht voor Ruimte

nisontwikkeling te voorkomen. Later zijn daar ook de BSIK-program-

Binnen de Werkgroep Acht voor Ruimte werken tien BSIK-program-

ma’s Habiforum en Ruimte voor Geo-Informatie bij gekomen. De

gebied met elkaar af te stemmen. Dit om versnippering in de ken-

ma’s samen om kennis op te doen en toe te passen op het gebied

samenwerking tussen de BSIK-programma’s krijgt vorm in zoge-

van toekomstig ruimtegebruik in relatie tot klimaatverandering,

naamde brugprojecten. De samenwerking kan op intensieve wijze

ontwikkelingen in (geo-) informatica, sociaal-culturele en economi-

plaatsvinden of alleen gestoeld zijn op kennisuitwisseling. Er zijn

sche processen. Het is een nationaal kennisnetwerk voor ontwik-

inmiddels meer dan 20 brugprojecten opgestart tussen de program-

keling en toepassing van kennis voor bouwend Nederland, gericht

ma’s. Bij twaalf daarvan is KvR betrokken.

op de toekomst. De samenwerkende programma’s zijn: Klimaat
voor Ruimte, Leven met Water, Habiforum, Delft Cluster, Ruimte

Samengevat overzicht van brugprojecten

voor Geo-Informatie, PSI Bouw, Knowledge Network for System

De brugprojecten zijn ingedeeld in de volgende thema’s:

Innovations and Transitions, Transforum, Transumo en Stichting

gebiedstypes, ruimtelijke planning en veiligheid, water & bouwen,

Kennisontwikkeling en Kennistransfer Bodem. Via nieuwsbrieven

GIS (Geograﬁsche Informatie Systemen), kennisdoorwerking en

en regelmatige overleggen houdt men elkaar op de hoogte van alle

transities. De meeste brugprojecten zijn momenteel in ontwikkeling.

wetenswaardigheden van deze onderzoekprogramma’s.

Voor de actuele stand van zaken over lopende brugprojecten kunt u

Meer informatie over Acht voor Ruimte is te vinden op www.ken-

contact opnemen met het Programmabureau Klimaat voor Ruimte.

nisruimte.nl.

Een aantal voorbeelden van brugprojecten, waarbij Klimaat voor
Ruimte is betrokken, staat hieronder opgesomd.
Delta’s in tijden van klimaatverandering Fase 1
Dit project is een samenwerking van de BSIK-programma’s Leven
met Water (P2053 LmW) en KvR (COM11). Het project is afgerond
in december 2006.
Brugproject R2 Waterbeheer
Dit project is een samenwerking van de BSIK-programma’s Leven
met Water: Perspectieven in Waterbeheer (P1015 LmW) en KvR
project: ACER: developing adaptive capacity to extreme events in
the Rhine basin (A7).
Brugproject L2 Veenweidengebieden
Dit project is een samenwerking van de BSIK-programma’s Leven
met Water: Waarheen met het Veen (P1006LmW) en de Klimaat
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voor Ruimte projecten: Integrated observations and modelling of
greenhouse gas budgets at the ecosystem level in the Netherlands
(ME1); The effect of the spatial arrangement of wetlands on water
quality improvement and carbon sequestration in a multifunctional
land-use setting (ME5); Participatory assessment of long-term strategies for management of Dutch fen meadow with the use of spatial
decision support tools –PAL- (ME6); en tot slot het RGI-Kennisproject
Onze Geo: inzet van interactieve geo- portal voor communicatie van
Waarheen met het veen naar het grote publiek (in ontwikkeling).
Brugproject RV1: Routeplanner 2010-2050
Fase 1 van de Routeplanner is afgerond met daarbij samenwerking
tussen V&W, LNV, VROM en EZ met de programma’s Klimaat voor
Ruimte (project A11), Habiforum en Leven met Water (P2054) (zie
pagina 3 "ARK" en pagina 4 "Routeplanner").
Brugproject RV2: Deﬁnitiestudie ‘Aandacht voor veiligheid’
In de deﬁnitiestudie aandacht voor veiligheid zijn de BSIK-programma’s Leven met Water (P5094) en Klimaat voor Ruimte (A11)
betrokken.
GIS4
Het RGI-project: SimClimate Klimaat simulaties en natuurlijke archieven GIS: een sleutel tot de toekomst (RGI-190) werkt samen met het
KvR-project: Modelling and reconstructing precipitation and ﬂood
frequency in the Meuse cathment during the late Holocene (CS9).
GIS5
Het RGI-project: Atmosferische data voor de geospatiële gebruikers
gemeenschap (RGI-184) werkt samen met KvR-project: Integrated
observation and modeling of greenhouse gas budgets at the national level in the Netherlands (ME2).
GIS8 en De Natuurkalender
Het RGI-project: Natuurlijk gezond van dag tot dag: een nationale
interactieve website voor het monitoren, voorspellen, beheren en
communiceren van gezondheidsrisico’s uit de natuur in ruimte en
tijd (RGI-246): projectleider A. van Vliet (Stichting voor Duurzame
Ontwikkeling) werkt samen met het KvR-project: Natuurkalender
(COM6): projectleider A. van Vliet (Stichting voor Duurzame Ontwikkeling).
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Uitvoering van projecten

Lopende projecten

communicatie over klimaatverandering en ruimtelijke ordening naar

Begin 2007 zijn inmiddels 38 projecten verdeeld over de vijf thema’s

de centrale doelgroepen. Deze staat beschreven in de communi-

van start gegaan, de programmering is daarmee voor ongeveer

catiestrategie van KvR. In het volgende hoofdstuk wordt verder

90% voltooid. Dit betekent dat er binnen Klimaat voor Ruimte

ingegaan op hoe er vanuit KvR communicatie wordt uitgezet naar

beperkte ruimte is om nieuwe projecten op te starten. Binnen het

geïnteresseerden en betrokkenen.

Thema Adaptatie worden in de komende periode nog wel hotspot
projecten gestart, die een looptijd hebben van ongeveer twee

Het overzicht van partners, gezamenlijk het consortium genoemd,

jaar (zie Hoofdstuk 2 voor toelichting). Als blijkt dat er aandacht

kunt u vinden via de website: www.klimaatvoorruimte.nl/ Over

ontbreekt voor een belangrijk onderwerp, dan is er mogelijkheid om

Klimaat voor Ruimte / Organisatie.

het op te pakken, zoals momenteel gebeurt met het thema klimaat-

Een overzicht van toegevoegd partners staat in de bijlage en op de

verandering en de stedelijke omgeving.

website: www.klimaatvooruimte.nl / toegevoegd partner worden.
In de bijlage kunt u lezen hoe uw organisatie betrokken kan zijn bij

De meeste projecten hebben een duur van vier of vijf jaar. De eerste

het Klimaat voor Ruimte Programma door toegevoegd partner te

reeks van circa 17 projecten loopt nu ruim twee jaar en de eerste

worden.

resultaten worden zichtbaar. In de uitvoering is het Programma op
circa één derde van haar totale duur. De voortgang van de ken-

Het opstarten van onderzoekprojecten

nisprojecten verloopt over het algemeen goed. Binnen het Thema

Op basis van geconstateerde kennisleemten selecteert en benadert

Communicatie is veel vooruitgang geboekt. De samenwerking

KvR die onderzoekers en kennisinstellingen, aangevuld met partijen

tussen projecten en thema’s is in een groot aantal projecten goed

uit de overheid en de markt, waarvan verwacht wordt dat zij in de

opgepakt, maar verdient blijvende aandacht. Resultaten uit alle

kennisleemten kunnen voorzien. Dit door via onderzoeksprojecten

projecten staat op de KvR-website www.klimaatvoorruimte.nl en

speciﬁeke vragen te beantwoorden. Alle organisaties kunnen in

klik vervolgens in het overzicht op Projecten.

aanmerking komen voor deelname in projecten afhankelijk van hun
expertise. Er wordt dus niet gewerkt met open ‘calls for proposals’,

Betrokkenheid bij de projecten

om de consistentie van het Programma te bewaken.

Gedurende het Programma raken steeds meer partners en toege-

De eerste stap is het maken van een korte onderzoeksopzet, een

voegd partners betrokken bij het Klimaat voor Ruimte Programma.

zogenoemde ‘Terms of Reference’ (ToR). Het Programmabureau

Vooral binnen de adaptatie, integratie en communicatie projecten

stelt voor ieder project een ToR op. De door het Programmabu-

wordt met stakeholders vanuit diverse sectoren samengewerkt. Met

reau benaderde organisaties worden geacht de ToR als leidraad

sectoroverstijgende samenwerking en dialoog willen we draagvlak

te gebruiken bij de opzet van het projectvoorstel. De ToR bevat

creëren voor maatregelen gericht op vermindering van de uitstoot

een korte omschrijving van het doel van het project, de te beant-

van broeikasgassen en het opvangen van de risico’s van klimaatver-

woorden vragen, de beoogde projectpartijen en andere KvR- en

andering en –variabiliteit in de ruimtelijke ordening van ons land.

niet-KvR-projecten waarbij aansluiting gezocht dient te worden. De

Daarbij concentreert KvR zich ook op de kansen die klimaatveran-

organisaties, die in het project consortium plaatsnemen, schrijven

dering ons biedt voor verbetering van de ruimtelijke inrichting van

vervolgens het projectvoorstel. Het projectvoorstel wordt ingediend

ons land. Het een en ander gebeurt in samenwerking met weten-

bij het Programmabureau en ondergaat vervolgens een reviewpro-

schappers, beleidsmakers, bedrijfsleven en NGO’s. In workshops,

cedure. Klimaat voor Ruimte wil de wetenschappelijke kwaliteit

symposia, klankbordgroepen, werksessies en conferenties ontmoet

en maatschappelijke inbedding garanderen via een onafhankelijke

KvR de verschillende actoren. Ook wordt hieraan gewerkt met brede

review voor aanvang van de projecten. Deze review bevat een
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onafhankelijke toets op wetenschappelijke kwaliteit en samenhang
door NWO en een maatschappelijke review. Het projectteam krijgt
de gelegenheid om in reactie op de review een repliek te schrijven.
Het voorstel inclusief de review ter advisering naar de Programmaraad gestuurd. Daarna gaat het ter besluitvorming naar het Bestuur
van KvR. Voor de communicatieprojecten en de hotspotprojecten is
een aparte review procedure opgesteld. Het Programma als geheel
gaat ook een reviewproces in. In 2007 wordt het KvR-programma
door internationale reviewers beoordeeld op wetenschappelijke
en maatschappelijke kwaliteit. Alle informatie over hierover kunt u
terug vinden via de website van KvR.
Wetenschappelijk projectbegeleiders
Na de start van projecten worden zij door het Programmabureau
tijdens de duur van het project wetenschappelijk ondersteund.
Daartoe zijn wetenschappelijk projectbegeleiders aangesteld. Deze
begeleiders zien er ook op toe dat het betreffende project ook
maatschappelijk ingebed wordt. Jaarlijks is er een evaluatiegesprek
tussen de wetenschappelijk projectbegeleider en de projectleider.
Indien er omvangrijke knelpunten worden gesignaleerd, wordt dit
besproken in de Programmaraad. Projectbegeleiders zijn namens het
KvR-programma aanspreekpunt voor de projecten.

Kitty Roozemond (Directeur Interprovinciaal Overleg): “Pro-

Sible Schöne (inhoudelijk coördinator Klimaatbureau): “Diver-

vincies zijn cruciaal bij het anticiperen op de klimaatverandering.

se organisaties binnen de nationale klimaatcampagne HIER maken

Provincies hebben immers een belangrijke stem bij de ruimtelijke

gebruik van het Programma Klimaat voor Ruimte. Dit zijn met name

inrichting van ons land; ze verlenen vergunningen aan energiecen-

de natuurorganisaties. Het rapport “Natuurlijke klimaatbuffers” van

trales, houden zich bezig met waterberging en zijn medehoeders

bureau Stroming, dat aangeeft hoe meer natuur kan bijdragen aan

van de natuur. Al jaren nemen provincies initiatieven om CO2-uit-

de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering, is gebaseerd op

stoot te verminderen om klimaatverandering binnen de perken te

de klimaatscenario’s van het KNMI. Ook is er een intensieve samen-

houden. Om de Nederlandse maatschappij op adequate wijze aan

werking tussen IVN, de Kinderboerderijen en de Natuurkalender.

te passen aan klimaatverandering hebben we kennis en uitvoerbare

En het KNMI werkt bijvoorbeeld samen met de Natuurkalender om

strategieën nodig. We weten nog niet of de EHS voldoende be-

vrijwel wekelijks een klimaatitem in te brengen in het weerbericht

scherming biedt aan migrerende soorten; we hebben behoefte aan

van Talpa.”

nieuwe methoden om investeringen te beoordelen, we willen weten
hoe klimaatverandering de landbouwsector beïnvloedt. Omdat het
Programma Klimaat voor Ruimte onder andere naar die onderwerpen onderzoek doet, verwachten de provincies ondersteuning van
het programma bij de provinciale inzet op een klimaatbestendig
Nederland.”
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Communicatie en kennisdoorstroming

Communicatie naar een brede doelgroep

Nederlands- en Engelstalig projectenboekje

Vanuit het Programmabureau Klimaat voor Ruimte worden ver-

Het Nederlandstalige projecten-

schillende middelen ingezet om informatie en kennis naar buiten

boekje geeft korte beschrijving-

toe te communiceren. In tijdschriften, via de website en de digitale

en, contactinformatie en de

nieuwsbrief bijvoorbeeld wordt een brede doelgroep bereikt, die

samenstelling van alle project

geïnteresseerd is in het onderwerp klimaatverandering en in het

consortia weer van de projecten

Klimaat voor Ruimte Programma. Het spreekt voor zich dat er naast

die momenteel lopen binnen

de communicatie uit het Programmabureau Klimaat voor Ruimte

KvR. Ook wordt er een overzicht

ook vanuit de projecten zelf gewerkt wordt aan (wetenschappelijke)

gegeven van projecten die nog

publicaties.

in de voorbereidende fase zijn.
Engelstalige informatie over

Klimaat voor Ruimte website

het gehele Klimaat voor Ruimte Programma is terug te vinden in

Op de website van Klimaat voor

de brochure ‘Climate changes Spatial Planning; Introduction to

Ruimte is alle informatie over

the Dutch national research program’. Beide zijn op te vragen via

het Programma overzichtelijk

info@klimaatvoorruimte.nl.

gerangschikt. De hoofdonderwerpen zijn; het laatste nieuws,

Specials over klimaat

uitleg over onderzoek van KvR,

Klimaat voor Ruimte heeft ervoor gekozen om geen eigen tijdschrift

het overzicht van projecten en in-

uit te geven. KvR draagt wel bij aan andere tijdschriften over klimaat-

formatie voor KvR-projectleiders.

verandering. KvR was bijvoorbeeld betrokken bij het nulnummer van

Alle documenten die beschikbaar

Change Magazine, juli 2005. Een blad dat aandacht besteedt aan

zijn vanuit KvR zijn via de website

vele aspecten van klimaatverandering zowel binnen als buiten KvR.

te lezen en van het internet te halen. Het adres van de website is:

Ook werkt KvR mee aan specials over klimaatverandering in verschil-

www.klimaatvoorruimte.nl.

lende tijdschriften en vakbladen. Zo verscheen er in 2006 een special
over klimaat van het tijdschrift Landwerk (december 2006) en in 2007

Digitale nieuwsbrieven

van het tijdschrift S&RO van het Nirov (april 2007).
Na de opstartfase in 2004 brengt
KvR ieder kwartaal een digitale
Nieuwsbrief uit waarop een ieder
zich gratis kan abonneren. In de
periode 2004 - 2006 zijn er acht

Erwin Kroll (weerman): “Als vooruitgeschoven post wanneer

nieuwsbrieven verschenen met

het gaat om de toestand van de dampkring, word ik regelmatig

programmanieuws. Alle nieuws-

gevraagd naar klimaatverandering. Wat zijn de oorzaken, welke de

brieven zijn terug te vinden via

gevolgen? Omdat ik niet elke publicatie kan lezen en de kennis én

de website www.klimaatvoor-

het aantal activiteiten groeit, heb ik een orgaan nodig dat mij op

ruimte.nl onder ‘Nieuwsbrieven’.

de hoogte houdt en waarschuwt bij belangrijke ontwikkelingen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door het sturen van een email

Dat orgaan is de KvR-nieuwsbrief.”

naar info@klimaatvoorruimte.nl.
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Klimaat Magazine

Brochure: Natuur en Klimaatverandering; wat kan het
Het eerste nummer van het

natuurbeleid doen?

Klimaat Magazine verscheen in

In september 2006 verscheen

oktober 2005 met een oplage

de brochure ‘Natuur en Kli-

van ruim 60.000 exemplaren.

maatverandering: wat kan het

Het is verzonden aan het con-

natuurbeleid doen?’ in het kader

tactennetwerk van organisaties

van project Adaptatie van de

en personen die zich profes-

Ecologische Hoofdstructuur (A2).

sioneel met provinciaal en lokaal

De brochure is bedoeld voor

klimaatbeleid bezig houden.

iedereen die betrokken is bij het

Het Klimaatmagazine is een

beleid en beheer van natuur en geeft een overzicht van de gevolgen

co-productie van KvR, de COS-

van klimaatverandering voor de natuur. De brochure is via de web-

sen (Centra voor Internationale Samenwerking) en de Vereniging

site van Klimaat voor Ruimte te downloaden.

Klimaatverbond. Het tweede nummer van het Klimaatmagazine
verscheen in april 2006, het derde nummer in september 2006 en
het vierde nummer in maart 2007. De Klimaat Magazines zijn ook

Kennisdoorstroming en kennisdoorwerking

digitaal te lezen via www.klimaatmagazine.nl.

Naast alle inspanningen om de informatie vanuit Klimaat voor
Ruimte te communiceren naar een brede doelgroep, is er echter nog

Eerste KvR-projectwebsites

veel inspanning nodig om de opgewekte verwachtingen ook waar

De Klimaat voor Ruimte projecten ME1 en ME2 doen onderzoek

te maken en de resultaten uit het KvR-onderzoek ook daadwerkelijk

naar landgebonden broeikasgasemissies op respectievelijk ecosy-

te doen laten neerdalen in de praktijk van de ruimtelijke ordening

steemniveau (ME1) en op nationaal niveau (ME2) voor verschillende

en het waterbeheer. Vanuit het project COM4 Netwerkprojectana-

vormen van landgebruik en waterbeheer. Dit doen ze door middel

lyse voor het organiseren van een dialoog worden nauwe contacten

van experimentele metingen op locatie en in de atmosfeer met een

onderhouden met betrokkenen, die in de praktijk bezig zijn of zou-

vliegtuig. Sinds februari 2006 hebben beide projecten een eigen

den moeten bezig zijn met het onderwerp klimaatverandering. Alle

website: ME1 http://www.climatexchange.nl/projects/bsikme1/index.

activiteiten vanuit het project COM4 zijn er op gericht om kennis

htm; ME2 http://www.me2.alterra.nl.

over klimaatverandering bruikbaar te maken voor toepassing in de
praktijk. Vanuit COM4 worden bijvoorbeeld de hotspot projecten en

Eerste KvR-eindrapport

de overige communicatieprojecten opgestart. Deze hebben allen tot

In het kader van project COM11 Delta’s in

doel om kennis uit het KvR-programma te gebruiken in de praktijk

tijden van klimaatverandering verscheen in

van beleidsvorming en besluitvorming.

december 2006 het eindrapport van deze
studie. Opdrachtgevers waren KvR, Leven
met Water, de International Association
of Dredging Consultancies en Wereld Natuurfonds Nederland. In deze studie zijn de
mogelijkheden voor systeembenaderingen
in delta’s over de hele wereld bekeken en is
een aantal strategieën voor systeembenadering onderscheiden. Zie ook de DELTAS website (http://ivm10.ivm.
vu.nl/deltas/svg/before.html) voor de verzamelde informatie over
delta’s. Het rapport is te downloaden via www.klimaatvoorruimte.nl /
publicaties / publicatiedatabase, project COM11.
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KvR en de toekomst

Terwijl we bezig zijn met de uitvoering van ons KvR-programma blijkt

vraagstuk. Onze ambitie is om zowel praktisch en

dat klimaatverandering doorzet.

uitvoerend te werk gaan als om nieuwe funda-

Ook ondervinden wij dat de maatschappij meer behoefte krijgt aan

mentele vragen die hieruit naar voren komen te

praktische kennis en aan de slag wil gaan met het klimaatbestendig

beantwoorden.

maken van Nederland. De fase die we nu met het KvR-programma
ingaan is die van integratie van kennis en ervoor te zorgen dat de

Kortom, de komende periode willen we de kennis-

kennis in de praktijk geborgd wordt. We gaan de kennis die inmiddels

keten nog verder opschuiven naar de toepassings-

verzameld is, koppelen aan bestaande kennis bij ruimtebeherende

kant, waarbij de link met fundamentele kennisont-

organisaties (op lokale en regionale schaal), aan ﬁnanciële organisaties,

wikkeling vastgehouden wordt. Ten aanzien van de

het verzekeringswezen en bouworganisaties. Er zullen per sector en

meer fundamentele, wetenschappelijke kennisvra-

per regio concrete plannen worden gemaakt en uitgevoerd. Hiermee

gen zullen we samen met NWO werken aan de

wordt een eerste kennisbasis gelegd voor het klimaatbestendig maken

verdere ontwikkeling van het NWO-programma

van sectoren en gebieden.

Duurzame Aarde.

Daarbij willen we de komende jaren gaan verdiepen en verbreden.

Als we KvR met het oog op de toekomst in een

Door de samenwerking met de BSIK programma’s Leven met Water,

brede context zetten, dan willen we vervolgens in

Habiforum en Ruimte voor Geo-Informatie en door het ontwikkelen

het beoogde Kennis voor Klimaat programma via

van een vervolgprogramma Kennis voor Klimaat willen we samen met

“proeftuinen” laten zien wat klimaatverandering

vragende partijen op zoek gaan naar oplossingen voor het klimaat-

betekent voor verschillende sectoren en regio’s en

Prof.dr. Pier Vellinga.
Voorzitter Bestuur
Klimaat voor Ruimte.
Foto: Com VU/Peter
Smith.

Prof.dr. Pavel Kabat.
Wetenschappelijk
directeur en voorzitter
Programmaraad Klimaat voor Ruimte.
Foto: Bright Design.

op zoek gaan naar mogelijkheden om Nederland
meer klimaatrobuust te maken en de kansen van
klimaatverandering te identiﬁceren en te benutAnnemarie van der Rest (Manager Health, Safety and Envi-

ten. Communicatie en overdracht van kennis zijn

ronmental Affairs – Shell Nederland): “Veel managers denken

daarbij van groot belang. We zetten in op betere

dat de overheid wel voor “droge voeten” zorgt, en daarmee is voor

kennisoverdracht via projecten en via (regulier)

Kees Dorland.
Directeur Programmabureau Klimaat voor
Ruimte.
Foto: Daniëlle Roeleveld.

velen dan de kous af. Maar klimaatverandering gaat iedereen raken.

onderwijs en training. Verder willen we via “Twin-

Niet alleen in de omgeving waarin we leven, maar ook de wereld

ning” projecten de relatie met het buitenland

waarin we zaken doen. Op al die punten heeft ieder de mogelijk-

versterken. Nederland heeft een vooraanstaande rol op het gebied van

heid om een bijdrage te leveren.”

klimaatadaptatie, die voorsprong willen we vasthouden en uitbuiten.

Ad Bijma (Directeur COS-Nederland): “Als we grote vraagstuk-

Het is belangrijk dat we de aandacht voor een lange termijn probleem

ken rond klimaat en energie in onze wereld willen oplossen, dan

als klimaatverandering blijven vasthouden. Naast onderzoek moeten

moet er lokaal en regionaal werk van gemaakt worden: bij overhe-

we blijven investeren in het terugdringen van broeikasgassen en het

den, bedrijven en instellingen. Ons gedrag wordt op jonge leeftijd

klimaatbestendig maken van Nederland. De ambitie van het Program-

bepaald. Daarom is de onderwijssector buitengewoon belangrijk.

ma om de kloof tussen wetenschap en beleid te verkleinen verdient

Niet alleen omdat er feitelijke milieuwinst te behalen is, ook omdat

permanente aandacht. Ook voor de komende periode willen we ervoor

de wereld van mensen daar al gecreëerd wordt.”

zorgen dat het genereren en valoriseren van klimaatkennis steeds
dichter bij elkaar komen te staan.
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Wie is wie

In onderstaand overzicht vindt u de leden van de verschillende

Mw. drs. Anna Schoemakers - Vrije Universiteit

organen binnen het KvR-programma. Meer informatie over onze

Mw. Ottelien van Steenis - Wageningen UR

organisatiestructuur kunt u vinden op onze website: www.klimaat-

Mw. drs. Hanneke Tijbosch - Vrije Universiteit

voorruimte.nl.

Mw. drs. Annemarie Tjerkstra - Vrije Universiteit
Drs. Jeroen Veraart - Wageningen UR

Bestuur
Prof.dr.ir. Pier Vellinga (Voorzitter) - Vrije Universiteit en

Maatschappelijke Adviesraad (MAR)
Prof.drs. Pieter Bouw (Voorzitter) - Swiss Airlines

Wageningen UR
Prof.dr. Wim van Vierssen (Vice-voorzitter) - Wageningen UR en

Drs. Mark Dierikx - Ministerie van VenW
Ir. Jos Huis in ’t Veld - TNO

Kiwa Water Research
Dr. Toon Bullens (Penningmeester) - Interpolis N.V.

Dr. Siebe Schaap - Unie van Waterschappen

Ir. Jan Coppes - Witteveen en Bos

Mw. ir. Annemarie van der Rest - Shell Nederland BV

Mw. drs. Kitty Roozemond - IPO

Dr. AlexanderRinnooy Kan - SER

Drs. Sible Schöne - Klimaatbureau

Ir. Hans van der Vlist - Ministerie van VROM

Dr.ir. Frits Brouwer (waarnemer) - KNMI

Prof.dr. André van der Zande - Ministerie van LNV

Ir. Joop Oude Lohuis (waarnemer) - MNP
Drs. Kees Dorland (toehoorder) - Vrije Universiteit

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

Prof.dr. Pavel Kabat (toehoorder) - Wageningen UR

Prof.dr. Leen Hordijk (Voorzitter) - International Institute for

Programmaraad

Dr. Anton Beljaars - European Center for Medium Range Weather

Applied Systems Analysis (IIASA), Oostenrijk
Prof.dr. Pavel Kabat (Voorzitter) - Wageningen UR
Dr. Bart van den Hurk (Themacoördinator Klimaatscenario’s) -

Forecast (ECMWF), Verenigd Koninkrijk
Prof. Guy Brasseur - National Center for Atmospheric Research, VS
Dr. Mark Fleischhauer - University of Dortmund, Faculty of Spatial

KNMI
Dr. Jeroen Aerts (Themacoördinator Adaptatie) - Vrije Universiteit

Planning, Institute of Spatial Planning (IRPUD), Duitsland

Dr. Ronald Hutjes (Themacoördinator Mitigatie) - Wageningen UR

Prof.dr. Hartmut Grassl [emeritus] - Universität Hamburg,

Ir. Tom Kram (Themacoördinator Integratie) - MNP
Mw. ir. Florrie de Pater (Themacoördinator Communicatie) Vrije Universiteit

Meteorologisches Institut, Duitsland, voormalig directeur WCRP
Dr. Mark Howden - Australian Agriculture Transformed CSIRO
Agricultural Sustainability Initiative, Australië

Prof. dr. Frans Berkhout - Vrije Universiteit
Prof. dr. Ekko van Ierland - Wageningen UR
Erik Schellekens - Arcadis

Dr. Daniela Jacob - Max Planck Institute for Meteorology,
Hamburg, Duitsland
André Jol - European Environmental Agency, Kopenhagen,

Dr. Bart van Tooren - Vereniging Natuurmonumenten

Denemarken

Ir. Remko Ybema - ECN

Dr. Rick Lawford - International GEWEX Project Ofﬁce, VS

Drs. Kees Dorland (waarnemer) - Vrije Universiteit

Dr. John Marks - European Science Foundation (ESF), Straatsburg,

Drs. Dick Brand (waarnemer) - VROM

Frankrijk
Prof. Carlos Nobre - CPTEC-INPE, Brazilië, Chair IGBP

Wetenschappelijk directeur

Dr. Karen O’ Brien - Department of Sociology and Human

Prof.dr. Pavel Kabat - Wageningen UR

Geography University of Oslo, Noorwegen
Prof.dr. Roland Schulze - School of Bio-resources Engineering and

Programmabureau

Environmental Hydrology University of Natal, Zuid Afrika

Drs. Kees Dorland (Directeur) - Vrije Universiteit
Mw. Anneke Geselschap - Wageningen UR
Mw. Els Hunfeld - Vrije Universiteit
Mw. dr. Judith Klostermann - Wageningen UR
Kenneth Nelom - Vrije Universiteit
Mw. ir. Florrie de Pater - Vrije Universiteit
Mw. Daniëlle Roeleveld - Vrije Universiteit
Mw. Ann-Marie Ryan - Wageningen UR
Juan Selva López RA - Vrije Universiteit
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Prof. Tsezuo Yasuanari - Nagoya University, Japan; representing
Japan Frontier Research Programme and WCRP

Klimaat voor Ruimte in cijfers

Het onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte is in het verleden en

Het totaal aan BSIK-subsidie bedraagt € 40.000.000 conform de

zal in de toekomst mede mogelijk gemaakt worden door de verschil-

door het Ministerie van VROM afgegeven subsidiebeschikking. Om

lende ﬁnancieringsbronnen die het Programma kent. Deze bronnen

het totale bedrag van deze beschikking te kunnen besteden binnen

zijn BSIK subsidie, eigen bijdragen en overige contraﬁnanciering. De

het Programma, heeft het Ministerie van VROM in de subsidievoor-

totale ﬁnancieringsruimte voor onderzoek binnen het Programma

waarden o.a. opgenomen dat er binnen het onderzoekprogramma

Klimaat voor Ruimte bedraagt op dit moment ruim 83 miljoen euro

contraﬁnanciering gegenereerd moet worden. De verhouding

waarvan ruim 40 miljoen euro BSIK subsidie en ruim 43 miljoen euro

BSIK subsidie ten opzichte van contraﬁnanciering (=inclusief eigen

eigen bijdragen en andere contraﬁnanciering. Daarnaast is er nog 4

bijdragen) is vastgesteld op 45% : 55%. Dit betekent dat de totale

miljoen euro subsidie beschikbaar voor opzet van nieuwe projecten

projectkosten van het Programma voor 45% worden gedekt door

of uitbreiding van bestaande projecten. We hopen daarmee nog 10

BSIK subsidie en het restant van 55% aan projectkosten gedekt

miljoen contraﬁnanciering te genereren, waarmee het totale budget

moeten worden door contraﬁnanciering.

van het Programma komt op 100 miljoen euro.

De hoogte van de (begrote) ﬁnancieringsbronnen is door de onderzoeksjaren heen, als volgt weer te geven:
bedragen in euro’s
BSIK- subsidie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Totaal

1.031.471

7.761.567

9.652.090

9.168.230

8.228.526

4.158.116

40.000.000

Eigen bijdragen

792.785

6.391.255

7.897.514

7.401.987

6.693.474

2.982.267

32.159.282

Overige contra-ﬁnancering

991.963

2.007.786

3.100.255

2.626.390

1.972.537

190.232

10.889.163

2.816.219

16.160.608

20.649.859

19.196.607

16.894.537

7.330.615

83.048.445

TOTAAL

Van de totale (begrote) uitgaven ad € 83.048.445 is (zoals hiervoor aangegeven) een bedrag van € 40.000.000 door BSIK subsidie geﬁnancierd. Dit bedrag is tussen de partijen binnen het Klimaat voor Ruimte consortium als volgt verdeeld:
Consortiumpartijen

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Totaal

Bedrijven

6.698

103.593

120.931

93.567

59.422

58.710

442.921

Onderzoeksinstellingen

164.390

2.220.669

2.518.664

2.371.729

1.986.914

735.269

9.997.635

Universiteiten

860.383

4.897.263

5.832.830

5.548.816

5.010.485

2.746.659

24.896.436

Overige

0

540.042

1.179.665

1.154.118

1.171.705

617.478

4.663.008

TOTAAL

1.031.471

7.761.567

9.652.090

9.168.230

8.228.526

4.158.116

40.000.000

* Begin 2006 is door het Ministerie VROM goedkeuring gegeven op het verzoek van de Stichting Klimaat voor Ruimte om de duur van
het onderzoekprogramma budgetneutraal te verlengen tot en met 2011. Dit betekent dat het Programma niet in 2009, maar in 2011 zal
eindigen. Projecten kunnen tot juni 2011 verlengd worden. Hiervoor moeten de projecten een aangepaste begroting indienen. De laatste zes
maanden zullen worden gebruikt voor de formele afwikkeling van het Programma. Hierbij is echter de hoogte van de BSIK-subsidie ongewijzigd gebleven, namelijk € 40.000.000.
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Partners en toegevoegd partnerschap

Partners

waterschappen, NGO’s, kennis- en onderzoeksinstellingen en geïn-

Binnen het Klimaat voor Ruimte Programma zijn er twee typen part-

teresseerde burgers. U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief

ners opgenomen: partners en toegevoegd partners. Partners in het

zonder daarmee uw toegevoegd partnerschap teniet te doen.

Klimaat voor Ruimte Programma zijn organisaties die in de eerste
lijn deelnemen aan het Programma en ﬁnanciering ontvangen van

Hoe wordt u toegevoegd partner?

de Stichting Klimaat voor Ruimte voor activiteiten in projecten. Zij

Organisaties kunnen zich aanmelden als toegevoegd partner via

zijn verplicht de samenwerkingsovereenkomst van het Programma

onze website: www.klimaatvoorruimte.nl/toegevoegd partner wor-

te aanvaarden en zich aan de in deze overeenkomst aangegeven

den/opgaveformulier.

spelregels binnen het Programma te houden. Een overzicht van de

In het opgaveformulier wordt gevraagd naar de naam en adresge-

partners in het consortium is te vinden via: www.klimaatvoorruimte.

gevens van de daartoe binnen de organisatie tekenbevoegde. De

nl/Over Klimaat voor Ruimte/Organisatie/Consortium.

bevestigingsbrief vanuit KvR gaat dan naar de tekenbevoegde met
cc naar degene die het formulier heeft ingevuld.

Waarom toegevoegd partner?

Het toegevoegd partnerschap is vrijblijvend en mocht u een reden

Het Programma heeft als belangrijk doel dat kennis over klimaat

zien om het partnerschap op te zeggen dan is dit altijd mogelijk.

wordt ingebed in de praktijk en in de maatschappij. Daarom stimu-

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Kees

leren wij ook organisaties die niet in eerste lijn partner zijn in het

Dorland, Directeur Programmabureau Klimaat voor Ruimte (tel. 020

Programma mee te doen aan het Programma via het toegevoegd

598 7318).

partnerschap.
Wie zijn toegevoegd partner?
Toegevoegde partners zijn organisaties die deelnemen aan o.a.
stuur- en adviesgroepen binnen projecten in het Programma, graag
kennis willen gebruiken en delen of worden ingehuurd in tweede
lijn voor het uitvoeren van activiteiten. Door toe te treden als
toegevoegd partner geeft u aan begaan te zijn met het klimaatveranderingsvraagstuk en dat u met ons mee wilt denken en werken
aan mogelijke oplossingen. Een overzicht van toegevoegde partners
vindt u op de website: www.klimaatvooruimte.nl/toegevoegd partner worden/toegevoegd partners.
De voordelen
Wij houden u als toegevoegd partner op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering binnen en buiten het
Klimaat voor Ruimte Programma via onder meer onze website en
onze gratis drie-maandelijkse elektronische nieuwsbrief. Tevens kunt
u kopij aanleveren voor de Klimaat voor Ruimte website en onze
nieuwsbrief welke wordt toegezonden aan geïnteresseerden uit het
bedrijfsleven, ministeries en hun directies, provincies, gemeenten,
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Partners (consortium) en toegevoegd partners
Partners (consortium)*

Vrije Universiteit, Instituut voor Milieuvraagstukken

Arcadis

Vrije Universiteit, SPINlab

Bannink

Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations

CBRB, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

Wageningen UR, Alterra

CEA

Wageningen UR, Departement Omgevingswetenschappen

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden, Universiteit Leiden

Wageningen UR, Departement Maatschappijwetenschappen

Consept

Wageningen UR, Plant Research International

COS Nederland

WL | Delft Hydraulics

CPB, Centraal Planbureau
DHV

Toegevoegd partners*

Dienst Landelijk Gebied

Applikon Analytical

Dutchspace B.V.

At Osborne, inrichting gebouwde omgeving

ECN, Energieonderzoek Centrum Nederland

Brinkman Climate Change Consultancy

Futurewater

CaTec BV, Meetinstrumentatie

Grontmij

CEA adviesbureau duurzame energie

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

CLM, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

DPC Nederland, Diagnostic Products Corportation

KEMA B.V.

Ecofys

KIWA N.V.

Gemeente Tilburg

KNMI, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

GIDO, Gemeenschappelijk Initiatief realisatie Duurzame

Loasys
MNP, Milieu en Natuur Planbureau
NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
NWO, Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek
Provincie Zuid-Holland / Xplorelab

Ontwikkeling
Grontmij Noord, advies- en ingenieursbureau, actief in bouw,
infrastructuur, milieu, water, industrie en energie
Klimaatbureau, verzorgt de coördinatie van Hier en de gezamenlijke
communicatie

Radboud Universiteit Nijmegen

Klimaatneutraal Groep / Stichting Face

Rijkswaterstaat - Dienst Weg en Waterbouw

Klimaatverbond, vereniging van gemeenten en provincies ter

RIKZ, Rijksinstituut voor Kust en Zee

versterken van het (inter-)nationaal milieu- en klimaatbeleid

RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

RIZA, Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater

Natuurmonumenten

RPB, Ruimtelijk Planbureau

NCDO, Nationale Commissie voor internationale samenwerking en

RU Groningen, Centrum voor Isotopenonderzoek

Duurzame Ontwikkeling

SME Advies

Provincie Gelderland

SOVON Vogelonderzoek

Rabobank

SRON, Nederlands Instituut voor Ruimte Onderzoek

Staatsbosbeheer

Stichting Geïntegreerd Innovatief Milieubewust Bouwen

Stichting Geïntegreerd Innovatief Milieubewust Bouwen

Stichting voor Duurzame Ontwikkeling

Stichting Natuur en Milieu

Synergos Communicatie

Stichting Oikos

TNO, Defensie en Veiligheid, FEL, MEP, NITG

Stowa, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

TU Delft, Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, Faculteit Lucht-

Stroming BV natuur en landschapsontwikkeling

en Ruimtevaarttechniek, Research Centre for Telecommunications

Vereniging Natuurmonumenten

and Radar

Waternet, Waterleidingbedrijf Amsterdam en omgeving

Universiteit Twente, Construerende Technische Wetenschappen

Waterschap Rivierenland

Universiteit Utrecht, IMAU, Instituut voor Marien en Atmosferisch

Waterschap Regge en Dinkel

Onderzoek

Waterwatch, remote sensing services for quantifying water management

Vlinderstichting

Wetterskip Fryslân

Vrije Universiteit, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen

Witteveen+Bos, Ingenieursbureau

Vrije Universiteit, Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vrije Universiteit, Faculteit der Economische Wetenschappen en

* stand van zaken maart 2007, actuele overzichten Consortium en Toegevoegd Partners
zijn de vinden op www.klimaatvoorruimte.nl

Bedrijfskunde
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