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Samenvatting
In het kader van klimaatsverandering is het van groot belang om inzicht te krijgen in de impact van
intensievere buien, langdurige droogte en hitte dat grote effecten kan hebben op de economie en
kwaliteit van de leefomgeving. Om deze reden hebben diverse projectpartners en Fries Bestuursakkoord
WaterKeten (FBWK) met de doelgroep (water)wethouders en ambtenaren van de Friese gemeenten
samengewerkt aan de volgende vragen in de Friese regio:
 Hoeveel schade ondervindt de regio bij een flinke bui?
 Waar bevinden zich hitte-eilanden in de gebouwde omgeving in Friesland?
 Welke maatregelen kunnen we nemen om de negatieve effecten van klimaatverandering te
voorkomen en welke middelen zijn hiervoor nodig?
Dit project leverende de volgende producten op: Wateroverlastkaart (WOLK), hittestresskaart,
kennisclips, expertkaart die werden besproken bij diverse masterclasses klimaatadaptatie. Met deze
producten is inzicht verkregen in de toekomstopgave ten aanzien van het klimaatbestendig maken van de
regio en in de mogelijke schade en benodigde middelen om dit te voorkomen.
Het project Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân heeft een eerste stap gezet in de richting van een
waterrobuust en klimaatbestendig Fryslân. Alle deelgenomen professionals hebben de klimaatadaptatiestrategie van ‘Weten, Willen en Werken’ doorlopen, waarbij nieuwe handelingsperspectieven zijn
ontstaan door het combineren van informatie over wateroverlast, hitte, eigen ervaringen (expertkaart) en
klimaatadaptieve maatregelen (climatescan). Toekomstige onderzoeksvragen richten zich met name op
de hitteopgaven en de rol van de burger in de klimaatopgave. Hoe kan het waterbewustzijn bij burgers en
bedrijven vergroot worden en omgezet worden in een hogere betrokkenheid bij het implementeren van
klimaatadaptieve maatregelen. Hiervoor zijn nieuwe projecten gestart zoals RAAK Publiek project
Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie. Ook kan in de toekomst de huidige klimaatstresstest (focus op
wateroverlast en hitte in de gebouwde omgeving) gecombineerd worden met informatie over de
klimaatthema’s droogte en overstroming, en het landelijk gebied, zoals de bergingscapaciteit van
waterlichamen om een completer beeld te krijgen van de potentiele kwetsbaarheden in de regio.
Met de opgedane kennis in dit project kunnen de professionals van Fryslân een belangrijke bijdragen
leveren aan de klimaatadaptatiedialogen. Daarnaast is het belangrijk dat de kennis wordt verankerd in het
beleid van de betrokken overheden, zo hebben enkele gemeenten al aangeven de wateroverlast- en
hittekaarten op te nemen in de duurzaamheidsprogramma’s binnen de gemeente. De unieke
samenwerking (triple helix) en schaal van deze innovatieve klimaatstresstest Fryslân heeft tevens
bijgedragen aan de internationale uitstraling van de regio Noord Nederland.
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1. Introductie
1.1 Achtergrond en aanleiding
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten we onze steden en
dorpen (her)inrichten met het oog op de toekomst. Door samen te werken, kunnen we ons voorbereiden
op klimaatverandering, waarbij we rekening moeten houden met hevige regenbuien, periodes
van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Toen we het project Innovatieve
Klimaatstresstest Fryslân in 2016 begonnen was er nog niet de verplichting dat elke gemeente voor 2020
een klimaatstresstest uitgevoerd moest hebben. Het ontbrak publieke partijen aan gebruiksvriendelijke
instrumenten die eenvoudig de mogelijke effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast maar ook
hittestress inzichtelijk maken. En dan bij voorkeur op verschillende schaalniveaus om zo met een juiste
onderbouwing, de juiste ingrepen en investeringen in gebieden te prioriteren. Dat wil zeggen in een wijk
of een dorp, maar ook in een veengebied of in de omgeving van een kanaal. Met behulp van deze
instrumenten moeten tal van relevante partijen participeren via sociale innovatie om het
verantwoordelijkheidsgevoel en het waterbewustzijn te vergroten.
Het is van groot belang om inzicht te krijgen in de impact van intensievere buien, langdurige droogte en
hitte dat grote effecten kan hebben op de economie en leefomgevingskwaliteit. Hierdoor krijgen we
inzicht in de toekomstopgave t.a.v. klimaatbestendig maken van de regio en in mogelijke schade en
benodigde middelen om dit te voorkomen. Vragen zijn;
 Hoeveel schade ondervindt de regio bij een flinke bui?
 In welke regio’s ligt de schade het hoogst en zouden we moeten prioriteren?
 Wat betekent deze schade voor het functioneren van het watersysteem en de
water(bodem)kwaliteit in het bijzonder?
Volgens het deltaprogramma is inzicht in de kwetsbaarheid voor weersextremen de basis van ruimtelijke
adaptatie. Daarom brengen alle gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk (waaronder RWS)
uiterlijk in 2019 samen met de betrokkenen in hun gebied de kwetsbaarheid in beeld met een
klimaatstresstest, voor zover dat nog niet is gebeurd. De klimaatstresstesten worden vervolgens iedere
zes jaar herhaald. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken regionale afspraken over
samenwerking bij deze analyse, om de uniformiteit te waarborgen en de beschikbare deskundigheid te
benutten. Deze afspraken leggen ze vast in hun beleid; in de toekomst gebeurt dat in de Omgevingsvisies
en Omgevingsplannen.
De klimaatstresstest heeft een aantal kenmerken. De klimaatstresstest:
 is gebiedsdekkend, zowel in stedelijk als landelijk gebied;
 is gericht op de kwetsbaarheid voor wateroverlast (door zowel hoosbuien als langdurige regen),
hittestress, droogte en overstromingen;
 heeft specifieke aandacht voor vitale en kwetsbare functies;
 heeft aandacht voor andere ontwikkelingen die de kwetsbaarheid vergroten (zoals bodemdaling
en veranderende grondwaterstand) (Delltaplan Ruimtelijke adaptatie, 20181)
Daarom hebben partijen in het Fries Bestuursakkoord Waterketen (provincie, waterschap en alle
inliggende gemeenten) de krachten gebundeld om een instrumentarium te ontwikkelen dat is gericht op
het klimaat adaptief ontwikkelen, gebruiken en beheren van het stedelijk en landelijk gebied in Fryslân.
Dit instrument wordt een klimaatstresstest genoemd. Klimaatstresstesten en inzicht krijgen op
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gemeentelijk niveau van mogelijke wateroverlast- en hitteproblematiek wordt een wettelijke verplichting.
Veel gemeenten worstelen met deze opgave. In dit project zijn op gezamenlijke, kosteneffectieve en
innovatieve wijze de risico’s en mogelijke schade in kaart gebracht evenals de gewenste maatregelen. De
innovatie zit hem in het doorrekenen in detail (stoeptegelniveau) van de gehele provincie met een nieuw
algoritme en data (water en hitte) waarbij kosten en tijd worden bespaard. Het is mogelijk de resultaten
3D te visualiseren. Bovendien levert dit inzicht analytische informatie voor eventuele aanpassingen en
verduurzaming van het watersysteem en benodigde ontwerp- en beheermaatregelen. We onderscheiden
hierbij uitkomsten voor drie doelgroepen: de beleidspraktijk, wetenschap en samenleving. Het te
ontwikkelen instrumentarium biedt de beleidspraktijk inzicht in het prioriteren van ruimtelijke
beleidskeuzes in de context van klimaatverandering en ondersteunt het participatie en
gebiedsontwikkelingsprocessen. Daarnaast sluit dit onderzoeksprogramma aan bij de huidige
onderzoeksvragen van de regio Noordoost Fryslân vertegenwoordigd door het consortium Better Wetter
en zal het te ontwikkelen instrumentarium ingezet worden voor onderwijsactiviteiten. De voordelen voor
de samenleving zijn dat effecten van klimaatverandering eenvoudig en op een inspirerende manier
gevisualiseerd kan worden, dit bevorderd het waterbewustzijn en participatie met betrekking tot
klimaatadaptatie. Kortom, het ontwikkelen van een innovatieve klimaatstresstest voor Fryslân is nodig
voor de kennisontwikkeling en –uitwisseling van diverse actoren in de provincies, waterschappen,
gemeenten en het bepalen en prioriteren van strategieën.

1.2 Projectdoelstelling
Het doel van dit project is tweeledig (1) het inzichtelijk maken van de mogelijke effecten van
klimaatverandering voor de gebouwde omgeving van de provincie Fryslân, zoals wateroverlast, maar ook
hittestress, door het ontwikkelen van een klimaatstresstest. (2) Deze klimaatstresstest dient als
ondersteuning voor alle inliggende gemeente voor het onderbouwen en prioriteren van
klimaatadaptatiestrategieën alsmede het stimuleren van participatieve gebiedsontwikkeling. Het doel is
geformuleerd in samenwerking met het Fries Bestuursakkoord WaterKeten (hierna: “FBWK”). Het project
draagt op verschillende schaalniveaus bij aan het thema ‘Ontwikkeling naar een duurzame stad’, met
name het klimaatbestendig maken van de regio’s, steden en dorpen in de provincie Friesland. De
klimaatstresstest stimuleert eveneens de Human Capital Agenda in Fryslân door de omgevingsbewustzijn
te verhogen met betrekking tot klimaatverandering, klimaatadaptatie en door de inzet van nieuwe
technologie (3D). Dit project zal een bijdrage leveren aan de koppositie van Nederlandse kennis op het
gebied van klimaatadaptatie, wat internationale aandacht zal genereren. In samenwerking met het
programma Better Wetter zullen de inzichten uit de klimaatstresstest leiden tot nieuwe
functiecombinaties, maatregelen en oplossingsrichtingen voor Noordoost Fryslân. Kortom, dit
onderzoeksproject zal zich niet alleen focussen op de klimaat actieve stad, maar levert ook inzichten voor
de klimaat actieve regio. Daarbij worden ook de effecten voor de levende en niet levende natuur
meegenomen. Immers, zo is de impact van klimaatverandering op natuurgebieden maar ook op de
landbouweconomie groot.
Dit project heeft invulling gegeven aan de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie die door het IPO
namens alle provincies en door STOWA en waterschappen is ondertekend. Deze strategie vormt de basis
en als voorbeeld en ter inspiratie voor de regio met de Culturele Hoofdsteden van 2019 Matera en
Plovdiv. De nieuwe inzichten worden in nauwe samenwerking met het onderwijs verkregen en door
professionals en stakeholders in workshops met betrekking tot de praktijksituatie nader uitgewerkt. Het
project heeft twee lagen: het strategische deel (gehele regio) tot het detailniveau in gemeenten die
prioriteit hebben en als voorbeeld kunnen dienen voor de gehele regio. Praktische maatregelen en
internationale best management practices worden hierbij getoond, zoals:
1. Onderzoek met onderwijs (o.a. Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit
Groningen) naar ‘leren van het verleden’ wetspots en hotspots;
2. Gedetaileeerde climatemaps en visualisatie;
3. Volgens participatieve strategie organiseren van workshops (7) in elke regio en gezamenlijke een
regionaal symposium met als doel het vergroten van awareness, capacity building en
gezamenlijke verantwoordelijkheid;
4
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4. Opmaat voor een intensivering van de samenwerking tussen Wetterskip, gemeenten, provincie
en kennisinstellingen en voorbeeld voor regio’s van de Europese culturele hoofdsteden in 2019.
Op basis van de klimaatstresstest zijn innovatieve detail metingen nodig voor verificatie van het model. In
samenwerking met het onderwijs kunnen we maatregelen uitwerken in de praktijk, Nature-Based
Solutions prioriteren in steden en dorpen, en evaluaties uitvoeren met diverse partijen alsmede het
opzetten van kennisuitwisseling in internationale projecten met o.a. Inttereg en RAAK subsidies.

1.3 Projectscope, randvoorwaarden en afbakeningen
Het project richt zich op de klimaatbestendigheid van de stad en haar regio’s in de provincie Fryslân door
het ontwikkelen van een klimaatstresstest. De klimaatstresstest is ontwikkeld voor de provincie Fryslân.
Door de beschikbare tijd en financiële middelen van het project zullen er alleen analyses worden
uitgevoerd door het te ontwikkelen model ‘De klimaatstresstest’ en zal de uitvoering van
klimaatbestendige maatregelen buiten de scoop van dit project vallen.

5
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2. Resultaten
Dit hoofdstuk beschrijft de kaarten die zijn ontwikkeld om de mogelijke effecten van klimaatverandering
voor de gebouwde omgeving van de provincie Fryslân inzichtelijk te maken; wateroverlastkaart (paragraaf
2.1), hittestresskaart (paragraaf 2.2), expertkaart, die de huidige knelpunten in de kaart brengt (paragraaf
2.3) en de inventarisatie van klimaatadaptieve maatregelen in Fryslân, de Climatescan (paragraaf 2.4).
Daarna worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen besproken; de opzet en de resultaten van de
masterclass klimaatadaptatie (paragraaf 2.5), de rol en bijdrage van het onderwijs (paragraaf 2.6) en de
kennisdeelactiviteiten en visualisaties (paragraaf 2.7).

2.1

Wateroverlastkaart

Uitgangspunten wateroverlastkaart
De wateroverlastkaart (WOLK) simuleert een regenbui die eens in de honderd jaar valt. Bij deze bui valt in
één uur tijd 60 mm neerslag (Figuur 1). Van deze 60 mm infiltreert 20 mm in de grond (onverharde
oppervlakken) of stroomt af naar het rioleringsstelsel (verharde oppervlakken). Er is geen onderscheid
gemaakt in de verschillende type onverharde ondergronden (klei, zand, leem etc.). De overige 40 mm
stroomt bovengronds af. Het model vult eerst de verschillende depressies in het maaiveld, voordat het
water naar lagergelegen delen stroomt. Om de hoogtekaart te verwezenlijken is de AHN3 gecombineerd
met een verhardingsbestand, welke is gebaseerd op panden en wegen zoals weergeven in de BGT en de
Top10NL. Het model houdt dus rekening met drempels en verhogingen in het wegdek. Een peilbestand
wordt gebruikt om de hoogtes van het oppervlaktewater te bepalen. Naast dat het gecreëerde maaiveld
wateraccumulatie berekent, wordt het ook gebruikt om stroombanen te modelleren.

Figuur 1. Regenduurlijnen meteoconsult 2006 (rapport “Extreme neerslagcurven voor de 21
meteoconsult okt, 2006)

ste

eeuw”

Wat zie ik op de wateroverlastkaart?
De kaart geeft zicht op de verwachte waterdiepte op basis van een modellering met WOLK voor een bui
met een intensiteit van 60 mm per uur (Figuur 2). Door op buurtniveau in te zoomen worden ook de
stroombanen zichtbaar (Figuur 3). De stroombanen geven aan hoe het water op het verharde oppervlakte
wegstroomt. Volg de dunne paarse lijnen in de richting van de dikke paarse lijnen om de stroomrichting
van een stroombaan te bepalen.
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Figuur 2. Voorbeeld van een wateroverlastkaart, waarin de waterdiepte is aangegeven in de wijk Bilgaerd in
Leeuwarden.

Figuur 3. Voorbeeld van wateroverlastkaart waarbij de stroombanen zijn aangegeven in de wijk Bilgaerd in
Leeuwarden.
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2.2

Hittestresskaart

Bij hete nachten is er kans op hittestress. Hittestress is een serieus probleem dat vaak onderschat wordt.
Blootstelling aan hoge temperaturen zorgt voor gezondheidsrisico's. Langdurig aanhoudende hitte kan
leiden tot klachten als vermoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn. Er bestaat ook risico op
uitdroging en overhitting. In het ergste geval kunnen mensen hieraan overlijden. In Nederland stijgt
tijdens hittegolven de sterfte met 12%2. Vaak is het in de gebouwde omgeving warmer dan in het
omringende landelijk gebied. Dit wordt het stadseffect of stedelijk hitte-eiland effect genoemd. Dit effect
is 's nachts het sterkst aanwezig, omdat de stad de warmte langer vasthoudt. Daarnaast hebben hogere
temperaturen ook effect op de biodiversiteit en op de kwaliteit van het oppervlakte water, bijvoorbeeld
een verhoogde kans op blauwalg.
Voor hittestress is de gevoelstemperatuur belangrijker dan de 'gemeten' luchttemperatuur. De
gevoelstemperatuur (PET) geeft de temperatuur aan zoals je die beleeft als je buiten bent, waardoor deze
een betere maat is voor hittestress dan de luchttemperatuur. Deze PET (physiological equivalent
temperature) verschilt van de luchttemperatuur afhankelijk van de hoeveelheid straling die op je valt (van
zon en van ondergrond), de relatieve vochtigheid, en de wind.
Uitgangspunten hittestresskaart
De hittestresskaarten voor Fryslân geven een indicatie van de gevoelstemperatuur (PET: physiological
equivalent temperature) in steden. De kaart is vooral gebaseerd op hoogtedata (schaduw van gebouwen),
groen in de stad (verkoeling) en water. Het model gaat uit van een extreme hete dag ‘worse case
scenario’: een windloze situatie, op een namiddag van een warme dag waarbij al het straatmateriaal is
opgewarmd. Verkoeling vanaf zee/meren worden niet meegenomen3. Er zijn voorspellingen gedaan
gebaseerd op het KNMI model dat het 2 graden warmer wordt in enkele decennia.
Wat zie ik op de hittestresskaart?
Figuur 4 toont een voorbeeld van twee hittestresskaarten waarbij de gevoelstemperatuur (PET) in
Franeker wordt weergeven voor het jaar 2014 (huidige gevoelstemperatuur) en 2050 (mogelijke
toekomstige gevoelstemperatuur). Vaak is er een groot verschil in gevoelstemperatuur tussen de stad en
het buitengebied. De legenda loopt van heel veel koeler (donkerblauwe gebieden) naar heel veel warmer
(paarse gebieden).
De hittestresskaart geeft gemeenten handvatten om per locatie en situatie de hitteopgave te kunnen
duiden en om te komen tot concrete maatregelen. De extra gevoelige plekken in de stad zijn hete plekken
waar ook veel kwetsbare mensen, zoals ouderen, en de allerkleinsten, verblijven. Wat kunnen we er aan
doen? In de aanpassing van ons gedrag (denk aan tropenroosters, zorgplannen), en gerichte
communicatie over bijvoorbeeld ventilatie en vochtinname is al veel te winnen. Daarnaast kunnen
gebouwen heel gericht worden aangepast om het binnenklimaat te verbeteren. In de openbare ruimte is
het aanbrengen van schaduw zeer effectief. De aanplant van bomen zorgt op termijn voor zowel schaduw
als een koelere luchttemperatuur via verdamping. Ook laag groen en (brede) waterpartijen zorgen voor
een lagere temperatuur. Kortom, het voorkomen van hittestress gaat over het behoud van de
leefbaarheid in de stad en vaak in combinatie met het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, vergroening
en biodiversiteit in het stedelijk gebied.

2

https://www.tno.nl/media/3959/factsheet-hittestress.pdf
Boogaard F, Fliervoet J., Krol D., Lasonder J. Veeneman K., Hoornstra P., Flood and heatstress modelling for
climate adaptation, results of ‘Stressttest Fryslân’, RRAU (Resilient Responsible Architecture and Urbanism),
Groningen, 10-12 April 2018.
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Figuur 4. Voorbeeld van twee hittestresskaarten in Franker waarop de gevoelstemperatuur (PET) is
aangegeven voor 2014 en 2050.

2.3

Expertkaart (invoermodule klimaatstresstest Fryslân)

De wateroverlast- en de hittestresskaarten zijn gebaseerd op modelberekeningen en zullen daarom niet
voor de volle 100 procent de knelpunten per gemeente inzichtelijk maken. Om de regionale en lokale
kennis ook te benutten is er een expertkaart ontwikkeld. Via deze expertkaart kunnen waterambtenaren
de huidige problemen ten aanzien van wateroverlast en hittestress aangeven. Door het combineren van
de wateroverlast-, hittestress- en expertkaart kunnen aandachtsgebieden voor het implementeren van
klimaatadaptieve maatregelen bepaald worden.
Om de expertkaart per gemeente of regio te ontwikkelen hebben we een online invoermodule
(Invoermodule) ontwikkeld, waarmee de gebiedskennis vertaald kan worden in een kaart. De experts of
(water)ambtenaren worden gevraagd om de volgende vraag te beantwoorden:
Waar zijn de huidige knelpunten in uw gemeente ten aanzien van wateroverlast en hittestress?
Om de vraag te beantwoorden en knelpunten toe te voegen aan de kaart zijn er drie stappen ontwikkeld.
Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe u zelf een knelpunt in het gebied toe kunt voegen aan deze
invoermodule.

9

Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân
Stap 1 Naar de kaart met knelpunten
Klik hiernaast op de knop 'kaart verkennen'. U krijgt nu het projectgebied in beeld waarvoor we de
knelpunten in kaart willen gaan brengen. Naast de kaart van het projectgebied ziet u een overzicht van
tegels, deze laten de al toegevoegde knelpunten zien (Figuur 5).

Figuur 5: Invoermodule met begeleidende tekst (links), overzichtskaart van het projectgebied (midden) en
toegevoegde knelpunten (rechts).

Stap 2 Knelpunt toevoegen aan de kaart
Klik rechtsboven op de blauwe knop + INVOEREN KNELPUNTEN (Figuur 5). Er verschijnt nu een
invoerformulier waarmee u de informatie over het knelpunt in uw gebied kunt toevoegen (Figuur 6).

10
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Figuur 6: Invoerformulier voor de knelpunten, waarbij gevraagd wordt naar foto, titel, locatie en
beschrijving.

Stap 3 Foto en titel toevoegen
Indien u een foto heeft van het knelpunt kunt u deze toevoegen via 'Drag & drop' of kunt u op het grijze
vierkant klikken waarna u een afbeelding van uw computer kunt kiezen. Indien u geen foto van het
knelpunt heeft dan kunt u één van onderstaande afbeeldingen downloaden en toevoegen (Figuur 7). Per
categorie hebben we een aparte afbeelding voor u klaarstaan. Download de afbeelding hieronder en
plaats deze als foto in de invoermodule:

Figuur 7. Illustraties voor knelpunten ten aanzien van wateroverlast (te nat) of hittestress (te warm).

Voeg als titel een van de onderstaande categorieën in:
1. Hittestress
2. Riolering
- Afvoercapaciteit
- Oppervlakte waterkwaliteit bij riool overstort
- Bergingscapaciteit
- (vervuild) water op straat
- Opdrijven putdeksels
- Uittredend rioolwater in huizen
3. Water op straat
- Parkeerterrein
- Hoofdweg
- Woonstraat
- Trottoir
4. Ondergelopen onderdoorgangen (viaduct, aquaduct, tunnel)
11

Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân
5. Openbaar groen te nat (inundatie)
6. Overlast op particulier terrein
- Water in gebouwen (waterschade)
- Te natte tuinen (inundatie)
Na het verzenden van het knelpunt verschijnt de locatie direct op de kaart.

2.4

Climatescan Fryslân

De interactieve kaart Climatescan is gebruikt bij de innovatieve klimaatstresstest Fryslân om
probleemlocaties en oplossingen te mappen zodat kennisuitwisseling mogelijk is. De Climatescan is
gepresenteerd in de eerste masterclass met alle gemeenten en daarna is de Climatescan onderdeel
geweest van de masterclass klimaatadaptatie per regio (paragraaf 2.5). Het project innovatieve
klimaatstresstest Fryslân begon in 2016, waarbij er voor heel Nederland nog geen 175 projecten waren
gelokaliseerd (Figuur 8).

Figuur 8. Snapshot van Climatescan uit 2015 voor begin innovatieve klimaatstresstest Fryslân

4

Anno 2018 kent Noord Nederland al meer dan 350 locaties op Climatescan waarvan grofweg de helft in
Fryslân (Figuur 9). Voornamelijk dankzij de inzet van studenten die op zoek gingen naar klimaatadaptieve
maatregelen in Fryslân naar aanleiding van interviews met gemeenten en het waterschap. Tijdens en
tussen de masterclasses hebben diverse gemeenten en het waterschap projecten geüpload.

4

Tipping, J., Boogaard F., Jaeger R., Duffy A., Klomp T., Manenschijn M., Climatescan.nl: the development of a
web-based map application to encourage knowledge-sharing of climate-proofing and urban resilient projects,
International waterweek 2015, 3 November 2015, Amsterdam.)
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Figuur 9. Snapshot van Climatescan uit 2018 uit publicatie over de innovatieve klimaatstresstest Fryslân

5

Ook na het project in 2019 wordt Climatescan nog intensief gebruikt bij het mappen van nieuwe
maatregelen zoals de Hanseatic wall6 en wordt het gebruikt bij RAAK projecten omtrent ‘infiltrerende
stad’, ‘hittestress’ en het project ‘burgerparticipatie’ waar de gemeente Leeuwarden en Wetterskip
Fryslân bij betrokken zijn.

2.5

Masterclass klimaatadaptatie

In het project is een wateroverlast- en hittestresskaart ontwikkeld voor het hele beheersgebied van het
Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân, die de waterschade uitrekent bij extreme neerslag en de hitteeilanden inzichtelijk maakt voor de gebouwde omgeving bij klimaatsontwikkelingen. Het combineren en
analyseren van deze kaarten geeft inzicht in de knelpunten in de gebouwde omgeving waarmee de
diverse actoren maatregelen kunnen plannen om schade te voorkomen. Om dit inzicht te verkrijgen zijn
er workshops (m.a.w. masterclasses klimaatadaptatie) georganiseerd waarbij de deelnemers geleerd
hebben hoe modelresultaten geinterpreteerd moeten worden en gecombineerd kunnen worden met
ervaringskennis (zie uitleg expertkaart, paragraaf 2.3) om de mogelijke effecten van klimaatverandering in
gebouwde omgeving inzichtelijk te maken en daarbij een passende klimaatadaptieve strategie te bepalen
(Figuur 10). Het eindproduct van de masterclass was een posterpresentatie met daarop een uitgewerkte
klimaatadaptieve stategie per gemeente. Voor de masterclasses klimaatadaptatie waren de volgende
leerdoelen opgesteld:
Na afloop van de masterclass:
1. Kent u de actuele betekenis van ruimtelijke adaptatie in de context van het nationale
deltaprogramma (bijeenkomst BAO – 9 mei 2017).
2. Heeft u kennis genomen van de mogelijke effecten (wateroverlast en hittestress) van klimaat
verandering in uw regio.
3. Heeft u inzicht gekregen in mogelijke klimaatadaptieve maatregelen en prioritering hiervan.

5

Boogaard F, Fliervoet J., Krol D., Lasonder J. Veeneman K., Hoornstra P., Flood and heatstress modelling for
climate adaptation, results of ‘Stressttest Fryslân’, RRAU (Resilient Responsible Architecture and Urbanism),
Groningen, 10-12 April 2018.
6
www.water-wall.nl
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4. Heeft u inzichtelijk wat er nodig is om een klimaatadaptieve strategie in uw gemeente toe te
passen.

Figuur 10. Impressie van een masterclass klimaatadaptatie voor de OWO gemeenten (07-09-2017, te
Beetsterzwaag)

Opzet de masterclass Klimaatadaptatie:
De masterclass klimaatadaptatie bestond uit drie onderdelen (1) presentaties, (2) interactieve werksessie
en (3) een discussieronde. In totaal duurde de masterclass 3,5 uur (dagdeel), waarvan de ambtenaren de
gehele masterclass aanwezig waren en de wethouders alleen het laatste uur (discussieronde). Per
gemeente werden 3 a 4 ambtenaren van verschillende afdelingen uitgenodigd, o.a. water en riolering,
groen en ruimtelijke ordening. Daarnaast werd de waterwethouder van de deelnemende gemeente en de
relatiebeheerder van het Wetterskip Fryslân uitgenodigd. In totaal zijn er zeven masterclasses
klimaatadaptatie gehouden: (1) OWO gemeenten; (2) Noordoost Fryslân; (3) Leeuwarden; (4) Midden
Fryslân; (5) Noordwest Fryslân; (6) Zuidwest Fryslân en (7) de Friese eilanden (voor meer informatie zie
Tabel B1). De masterclasses werden georganiseerd bij de deelnemende gemeente, indien dit niet mogelijk
was, werd de masterclass gehouden bij Van Hall Larenstein, te Leeuwarden. De agenda voor de
masterclass zag er als volgt uit:
 Introductie – aanleiding en achtergrond project en leerdoelen masterclass
 Presentaties over de wateroverlastkaarten, hittestresskaarten en expertkaarten
 Interactieve werksessie (deel 1)
 Pauze
 Interactieve werksessie (deel 2)
 Discussie en reflectie
 Afsluiting
De presentaties werden gebruikt om de modellen verder toe te lichten en een 1ste analyse te geven van
de water gerelateerde knelpunten. Tevens werden mogelijke klimaatadaptieve maatregelen besproken.
Tijdens de interactieve sessie werden de stappen van een klimaatadaptieve strategie doorlopen: Weten,
Willen & Werken (Figuur 11). De deelnemers werden in groepen verdeeld, 1 groep per gemeente, behalve
in masterclass voor de gemeente Leeuwarden, daar werden meerdere groepen gevormd voor 1
gemeente. Per stap kregen de deelnemers een opdracht om uiteindelijk de knelpunten en kansen voor
klimaatadaptatie in de gemeenten te benoemen. De resultaten werden via een posterpresentatie met de
andere gemeenten gedeeld tijdens de discussieronde. Om de deelnemers te begeleiden bij de stappen
zijn de volgende opdrachten geformuleerd:
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Weten: Definieer urgentiegebieden in uw gemeente door het analyseren van de wateroverlast-,
hittestress-, en expertkaarten voor uw gemeente.
Willen: Definieer de ambities ten aanzien van klimaatadaptatie voor de gekozen urgentiegebieden (denk
aan: korte/lange termijn ambities, participatie, schaalniveau, huidige ervaringen etc.)
Werken: Beschrijf enkele klimaatadaptieve maatregelen voor de gekozen urgentiegebieden en beschrijf
wat je nodig hebt om de geformuleerde klimaatadaptatiestrategie in werking te laten treden?

Figuur 11. Klimaatadaptieve strategie ‘Weten, Willen, Werken’ (bron: Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie)

2.5.1 Bevindingen van de masterclasses
De gebruikte wateroverlastkaarten zorgde bij de deelnemers met name voor herkenning van de huidige
knelpunten, maar ook erkenning van mogelijke nieuwe knelpunten. Verder gaven de deelnemers van de
masterclass aan dat het nuttig was om samen met verschillende afdelingen binnen een gemeente opzoek
te gaan naar de aandachtsgebieden ten aanzien van de klimaatopgave. De masterclasses klimaatadaptatie
werden dan ook positief beoordeeld. Tijdens de plenaire discussies kwamen een aantal
gemeenschappelijke onderwerpen en thema’s naar voren, zoals samenwerken, nut van een
hittestresskaart, de rol van de burger en de functionaliteiten van het kaartverhaal. Hieronder worden de
onderwerpen verder toegelicht.
Samenwerking ten aanzien van de klimaatopgave
De deelnemers gaven aan het nuttig te vinden om met verschillende afdelingen (groenbeheer, water,
ruimtelijke ordening etc.) de klimaatadaptatie strategie te verkennen, maar het blijft een aandachtspunt
om ook na de masterclass gezamenlijk te blijven werken aan klimaatvraagstukken. Bijvoorbeeld uit welk
budget komt het geld vandaan voor klimaatadaptieve maatregelen: GRP/riool, klimaatbudget,
leefbaarheid? Verder erkennen gemeenten de afhankelijk van Wetterskip Fryslân ten aanzien van het
beheer van de boezem en gemalen. Hierbij wordt aangegeven dat het belangrijk is om ambitieniveaus
goed met elkaar af te stemmen. De gemeenten ervaren de woningcorporaties als een belangrijke partner
met betrekking tot het realiseren van klimaatadaptieve maatregelen (o.a. afkoppelen). Op provinciaal
niveau zou het wenselijk zijn om een gezamenlijk beleid ten aanzien klimaatadaptatie te ontwikkelen, ter
ondersteuning van de gemeentelijke aanpak en strategieën.
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Nut van de hittestresskaart
Het nut van de hittestresskaart werd in eerste instantie niet direct ervaren door de deelnemers, dit uitte
zich in de volgende opmerkingen: ‘hittestress daar hadden we nog niet over nagedacht’; ‘hittestress is
niet actueel binnen onze gemeente; ‘hittestress is nog een abstract begrip’. Na afloop van de masterclass
werd de bruikbaarheid van de kaart erkend met name voor het onderbouwen van groene maatregelen.
Het koppelen van de hittestresskaart aan de leefbaarheid en de biodiversiteit in een regio levert volgens
de gemeente ook een beter beeld op van de uitdagingen. Daarnaast werd door iedereen aangeven dat de
kaart bruikbaar is om er voor te zorgen dat de huidige situatie niet verslechterd. De gemeenten pleiten
wel voor meer onderzoek naar de effecten van maatregelen om hittestress te verminderen, zoals wat is
de invloed van sedumdaken op de hitteopgave? In modelberekeningen is geen rekening gehouden met
wind, dit is wel een belangrijke factor voor de gevoelstemperatuur op de Waddeneilanden. Er wordt
daarom gepleit voor een separaat kaartverhaal ten aanzien van hittestress voor de Waddeneilanden.
De rol van de burger?
De bewustzijn bij burgers ten aanzien van wateroverlast en hittestress wordt laag ingeschat. De
gemeenten zijn dan ook opzoek naar manieren om deze bewustwording, maar ook de betrokkenheid bij
klimaatadaptieve maatregelen te vergrote om uiteindelijk een klimaatbestendige gemeente te
ontwikkelen. ‘Wij zijn van plan om meer burgers te betrekken bij het bedenken van maatregelen en meer
te informeren over wat ze zelf kunnen doen om wateroverlast te voorkomen’. Daarnaast erkennen
gemeenten dat burgers waardevolle kennis bezitten en deze zouden beter ingezet kunnen worden bij het
formuleren van aandachtsgebieden of het uitwerken van klimaatadaptieve maatregelen. Gemeenten
worstelen met het vormgeven van de communicatie, het opzetten van een klimaatdialoog of
participatieve processen om de rol van burgers bij de klimaatopgave inzichtelijke te maken en te
vergroten.
Functionaliteiten van het kaartverhaal klimaatadaptatie (de Friese klimaatatlas)
Fluitman (2018) heeft met behulp van interviews onderzocht wat de meerwaarde is van de expertkaart en
hoe een kaartverhaal de klimaatdialoog kan ondersteunen voor de waterambtenaren. Uit het onderzoek
blijkt dat het ontwikkelen van een expertkaart een meerwaarde is in het proces naar het creëren van een
klimaatadaptatie-strategie in de gemeente. Tevens is deze ‘praktijk’-kaart een belangrijke stap om de
wateroverlastkaart te verifiëren. Het is daarom ook wenselijk om een functionaliteit op te nemen in het
kaartverhaal, waarbij de expertkaart vergeleken kan worden met de wateroverlastkaart (Fluitman, 2018).
Daarnaast geven de deelnemers van de masterclasses aan om de volgende functionaliteiten toe te voegen
aan het kaartverhaal klimaatadaptatie; het printen van kaarten, inzichtelijk maken van de hoogtekaart
(AHN) en inzicht in de locaties van kwetsbare gebouwen, zoals ziekenhuizen en zorgcentra.

2.6

Bijdrage onderwijs

Het lectoraat Duurzame Watersystemen van de Hogeschol Van Hall Larenstein in Leeuwarden verbindt
onderwijs en onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken uit de regio. Een van de kennisvragen van het
lectoraat is hoe klimaatverandering via mitigatie, adaptatie en participatie condities kan creëren voor de
verduurzaming van het watersysteem en kansrijke functiecombinaties in de regio. De innovatieve
klimaatstresstest Fryslân heeft een bijdrage geleverd aan deze kennisopgave door inzichtelijk te maken
waar aandachtsgebieden zich bevinden in de regio en door het creëren van meer bewustwording rondom
het thema klimaatadaptatie. Studenten van verschillende opleidingen hebben meegeholpen met het
verzamelen en uitwerken van de data, zoals de volgende studierichtingen milieukunde, land- en
watermanagement en kust- en zee management. Daarnaast hebben we intensief samen samengewerkt
met de Hanzehogeschool, het lectoraat Ruimtelijke transformaties – Water, waarbij studenten en
docenten van de studierichting Architectuur & Built Environment zijn betrokken. De kennis die opgedaan
is met het ontwikkelen van de masterclasses en kaartverhalen worden nu toegepast in de module Stad &
Klimaat. De studenten hebben ook een belangrijke rol gespeeld tijdens het klimaatevent op 26 november
te Leeuwarden, door het geven van een pitch en het vormen van een studentenpanel (Figuur 12). Kortom,
dit project heeft niet alleen het onderwijs ingezet voor het ontwikkelen van kennis, maar zorgt er ook
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voor dat de producten en opgedane ervaringen weer door stromen naar het onderwijs. Vanuit de
Rijksuniversiteit Groningen was de studierichting datamanagement en ICT betrokken. Tabel B3 geeft een
overzicht van de ontwikkelende studentenrapporten en artikelen.

Figuur 12. Studenten; Caspar Dohle (Hanze), Jeroen Luyn (Hanze) en Allard Roest (RUG) worden geïnterviewd
door Sofie van den Enk op het klimaatevent (26-11-2018).

2.7

Kennisdeelactiviteiten (disseminatie)

Het project innovatieve klimaatstresstest heeft naast het ontwikkelen van kennis ook aandacht besteed
aan het uitwisselen van kennis met diverse sectoren en actoren op lokale, nationale en internationale
schaal. Om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de koppositie van Nederlandse kennis op het gebied
van klimaatadaptatie. Kennis is uitgewisseld via masterclasses klimaatadaptatie (7 regio’s), workshops,
symposia, conferenties en lezingen. Op regionale schaal zijn er workshops georganiseerd tijdens het
symposium Better Wetter (29-03-2018, Leeuwarden). Daarnaast is de Friese Klimaatatlas gepresenteerd
tijdens het klimaatevent “Oer de Grinzen” (26-11-2018, Leeuwarden). Op landelijke schaal zijn er
workshops en presentaties verzorgd, bijvoorbeeld tijdens het symposium “KCNL Kennisdeeldag 2018” (2601-2018, Weert) en NKW voorjaarscongres, getiteld “Stresstesten” (20-04-2018, Utrecht). De innovatieve
klimaatstresstest Fryslân heeft ook internationale aandacht gekregen door presentaties tijdens
internationale conferenties, zoals Resilient, Responsible Architecture & Urbanism (10-04-2018,
Groningen). Tevens is er voor deze conferentie een gezamenlijk artikel geschreven, waarin de
klimaatstresstest van Fryslân wordt uitgelegd7. Tijdens het project zijn er ongeveer 35
kennisdeelactiviteiten geweest (Tabel B2). Het geheel van studenten activiteiten omtrent de
klimaatstresstest (presentaties, climatescan maps, masterclasses en eindpresentatie ‘Oer de grinzen’) is
ondergebracht onder de noemer ‘climatecafe Leeuwarden’8. Climatecafe is een nieuwe methode van
onderwijs van hogescholen waarbij studenten aan (inter)nationale uitdagingen werken (Figuur 13). Deze
methode en de resultaten van Climatecafe Leeuwarden wordt toegepast in nieuwe projecten zoals het
RAAK Publiek project burgerparticipatie met vier hogescholen (VHL, Hanze en hogescholen Rotterdam en
Zeeland) en onder andere de gemeente Leeuwarden en Groningen. In de nabije toekomst worden nieuwe
climatecafes gehouden in Leeuwarden en Groningen waarbij we voortborduren op de innovatieve
7

Boogaard F, Fliervoet J., Krol D., Lasonder J. Veeneman K., Hoornstra P., Flood and heatstress modelling for
climate adaptation, results of ‘Stressttest Fryslân’, RRAU (Resilient Responsible Architecture and Urbanism),
Groningen, 10-12 April 2018.
8
https://climatecafe.nl/2018/11/climatecafe-leeuwarden-oer-de-grinzen/
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klimaatstresstest Fryslân. Tevens geeft dit (inter)nationale kennisdeel activiteiten naar andere
climatecafes in de hele wereld.

Figuur 13. Nieuwe (inter)nationale onderwijsmethode climatecafe toegepast bij Stresstest Fryslan:
https://climatecafe.nl/news.

Voor het verspreiden van de kennis zijn er ook kennisclips en kaartverhalen gemaakt. De kaartverhalen
ten aanzien van de wateroverlast- en hittestresskaarten zijn opgenomen in de Friese Klimaatatlas. De
aanleiding en werking van de Friese Klimaatatlas zijn vertaald naar een kennisclip om een breed publiek te
betrekken (Figuur 14). Hierin is ook een 3D visualisatie gemaakt van de wateroverlastkaart van
Leeuwarden. Daarnaast is er een kennisclip gemaakt van het project innovatieve klimaatstresstest Fryslân,
waarbij de Gemeente Achtkarspelen in gaat op het gebruik van de resultaten (Figuur 15).
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Kennisclips:

Figuur 14. Kennisclip Friese klimaatatlas (link).

Figuur 15. Kennisclip project innovatieve klimaatstresstest Fryslân als onderdeel van de klimaatsafari in
Noordoost Fryslân (link).

Nuttige links:
 www.frieseklimaatatlas.nl
 www.climatescan.nl
 www.ruimtelijkeadaptatie.nl
 www.kennisvoorklimaat.nl
 www.KCNL.nl
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3. Discussie en conclusie
Anno 2019 mogen we tevreden zijn met de (inter)nationale output van de innovatieve klimaatstresstest
Fryslân en blijkt dit project actueler dan ooit. De toenemende kans op schade door extreem weer en nog
niet voorbereid te zijn op het veranderende klimaat, zijn volgens het nieuwe Global Risk Report 2019 de
twee grootste mondiale risico’s. Dit rapport verscheen aan de vooravond van het World Economic Forum
in Davos. Minister-President Rutte en minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat)
bepleiten in Davos dat er wereldwijd meer aandacht moet zijn voor deze risico’s en dat er sneller
maatregelen genomen moeten worden om deze tegen te gaan. Dat is ook de inzet van de door de
minister geïnitieerde Global Commission on Adaptation (GCA): de weerbaarheid tegen het veranderende
klimaat, oftewel klimaatadaptatie, hoog op de internationale agenda’s te zetten en dit te vertalen in
concrete maatregelen.
Nederland streeft er naar om in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig ingericht te zijn, zoals
afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie9. Als eerste stap dienen alle gemeenten uiterlijk in
2019 een klimaatstresstest uitgevoerd te hebben10. Met dit project “Innovatieve klimaatstresstest
Fryslân” hebben de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân hier al invulling aan gegeven, als het gaat om
het in kaart brengen van kwetsbare, gebouwde regio’s ten aanzien van de klimaatthema’s wateroverlast
en hitte (zie o.a. paragraaf 2.5). Daarnaast is door het Wetterskip Fryslân de basisinformatie ontwikkeld
met betrekking tot de klimaatthema’s droogte en overstromingen, deze informatie is ontsloten via de
www.frieseklimaatatlas.nl. In een klimaatstresstest worden de potentiele kwetsbaarheden voor de
klimaatthema’s (wateroverlast , hitte, droogte en overstroming) binnen een regio in beeld gebracht.
Voor het klimaatthema wateroverlast is een kaart ontwikkeld voor de gebouwde omgeving, waarbij de
waterschade is gesimuleerd bij een extreme regenbui (60 mm per uur) (zie paragraaf 2.1). De
wateroverlastkaart geeft inzicht in de waterdieptes en stroombanen, die bij zo’n extreme regenbui
ontstaan. De gemeenten moeten hierbij zelf een inschatting maken, wat wel en niet acceptabel is op basis
van hun eigen ambities en ervaringen (expertkaart). Denk hierbij aan het combineren van de
wateroverlastkaart met aspecten, zoals rustige/drukke weg of belangrijke routes ten behoeve van de
hulpverlening. Wanneer aandachtsgebieden gedefinieerd zijn, wordt er geadviseerd ten aanzien van
gemengde riolering om in eerste instantie na te denken over bovengrondse klimaatmaatregelen in plaats
van bijvoorbeeld het vergroten van de rioolcapaciteit, omdat het hier gaat over extreme regenbuien.
Daarnaast zijn ondergrondse maatregelen vaak kostbaar (aanleg en beheer) en niet flexibel. De focus op
no-regret maatregelen is dan ook erg belangrijk.
Uit het project blijkt dat de hitteopgave minder bekend is bij professionals. Erkenning van de opgave is de
eerste stap geweest, daarnaast is gezocht naar handvatten voor professionals om per locatie en situatie
de hitteopgave te duiden en om te komen tot concrete maatregelen. Hiervoor zijn hittestresskaarten
ontwikkeld, die de huidige gevoelstemperatuur vergelijken met de verwachte gevoelstemperatuur in
2050 (paragraaf 2.2). Deze inzichten leverde weer nieuwe vragen op bij de professionals, zoals wat is een
hittestressbestendig ontwerp en welke maatregelen zijn nodig om een hittestressbestendig ontwerp te
realiseren? Welke maatregelen in de openbare ruimte en aan de schil van gebouwen zijn het meest
effectief, efficiënt en toepasbaar (bijvoorbeeld schaduw, bomen, gevelgroen, kleur en materiaal)? Uit
deze vragen blijkt dat de hitteopgave onvoldoende onderzocht is en met name de effectiviteit van
hittemaatregelen. Daarom wordt er gepleit voor meer onderzoek naar de impact van de hitteopgaven en
effectiviteit van mogelijke hittemaatregelen. De huidige hittestresskaarten worden door de professionals
gebruikt om groene maatregelen te onderbouwen en voor het creëren van een integrale klimaatvisie in
de regio.

9

https://deltaprogramma2018.deltacommissaris.nl/viewer/chapter/1/2-deltaprogramma-/chapter/deltaplanruimtelijke-adaptatie
10
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/stresstest/bijsluiter/

20

Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân
Kortom, het project Innovatieve Klimaatstresstest Fryslân heeft een eerste stap gezet in de richting van
een waterrobuust en klimaatbestendig Fryslân. Alle deelgenomen professionals hebben de
klimaatadaptatie-strategie van ‘Weten, Willen en Werken’ doorlopen, waarbij nieuwe
handelingsperspectieven zijn ontstaan door het combineren van informatie over wateroverlast, hitte,
eigen ervaringen (expertkaart) en klimaatadaptieve maatregelen (climatescan). Toekomstige
onderzoeksvragen richten zich met name op de hitteopgaven en de rol van de burger in de
klimaatopgave. Hoe kan het waterbewustzijn bij burgers en bedrijven vergroot worden en omgezet
worden in een hogere betrokkenheid bij het implementeren van klimaatadaptieve maatregelen.
Aanbevolen wordt om de huidige klimaatstresstest (focus op wateroverlast en hitte in de bebouwede
omgeving) te combineren met informatie over de klimaatthema’s droogte en overstroming, en het
landelijk gebied, zoals de bergingscapaciteit van waterlichamen om een completer beeld te krijgen van de
potentiele kwetsbaarheden in de regio.

3.1 Doorwerking
De ontwikkelende kennis, ervaringen en data zijn te raadplegen via (studenten)rapporten (Tabel B3),
artikelen en de www.frieseklimaatatlas.nl. In maart 2018 is het Uitvoeringsprogramma Nationale
Klimaatadapatiestrategie (NAS) vastgesteld waarin zes speerpunten voor 2018-2019 benoemt worden.
Hittestress en de gebouwde omgeving zijn twee voorbeelden van deze speerpunten waar het
uitvoeringsprogramma mee aan de slag gaat via actiegerichte klimaatadaptatiedialogen. Met de
opgedane kennis in dit project kunnen de professionals van Fryslân een belangrijke bijdragen leveren aan
deze klimaatadaptatiedialogen. Daarnaast is het belangrijk dat de kennis wordt verankerd in het beleid
van de betrokken overheden, zo hebben enkele gemeenten al aangeven de wateroverlast- en
hittekaarten op te nemen in de duurzaamheidsprogramma’s binnen de gemeente. De gemeente
Achtkarspelen heeft bijvoorbeeld de analyse van de kwetsbare gebieden in haar regio vastgelegd in
factsheets (Figuur 16).
Tevens zijn de ervaringen en nieuwe onderzoeksvragen verwerkt in een RAAK Publiek
onderzoeksvoorstel, genaamd Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie. Waarbij de volgende hoofdvraag en
doelstelling is opgesteld: Hoe kunnen professionals van gemeenten en waterschappen met inzet van
burgers klimaatadaptatie in stedelijk gebied in praktijk brengen? Het doel is om een praktisch toepasbare
werkwijze te ontwikkelen voor ‘burgerparticipatie in klimaatadaptatie’. Het onderzoek wordt uitgevoerd
in 5 living labs waarin 10 keer een participatieproces op straat/buurtniveau wordt doorlopen. Hierbij
worden verschillende benaderingen uit de burgerwetenschap toegepast. Professionals en bewoners
voeren samen metingen uit (participatieve monitoring), verzamelen in een korte periode gegevens over
fysieke en sociale kwetsbaarheid (city climatescan) en werken maatregelen uit (co-creatie workshops). De
werkwijzen worden via een vergelijkingskader binnen en tussen living labs gemonitord, geëvalueerd en
aangescherpt. Het resultaat is een praktisch toepasbare werkwijze voor ‘burgerparticipatie in
klimaatadaptatie’. Deze kan worden toegepast door professionals van gemeenten en waterschappen in
samenwerking met buurtbewoners, maar ook actoren zoals scholen, lokale bedrijven en
woningcorporaties kunnen hierbij worden betrokken. Het consortium bestaat uit vijf gemeenten (o.a.
Leeuwarden), twee waterschappen (o.a. Wetterskip Fryslân) en vier hogescholen (o.a. Van Hall Larenstein
en Hanzehogeschool). Het onderzoeksvoorstel is op 16 januari 2019 gehonoreerd door het Nationaal
Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en zal in maart 2019 van start gaan. Dit betekend dat de
samenwerking onderwijs-onderzoek-praktijk op het gebied van klimaatadaptatie doorgang heeft
gevonden om uiteindelijk van Fryslân een waterrobuust en klimaatbestendige provincie te maken.
Tot slot ‘last but not least’
Het project de innovatieve klimaatstresstest Fryslân heeft bijgedragen aan de internationale uitstraling
van de regio Noord Nederland (Figuur 17). Het is een van de referenties die er toe geleid hebben dat het
Global Centre of Adaptation (GCA.org) zich naast Rotterdam ook in Groningen heeft gevestigd.
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Figuur 16. voorbeeld van een factsheet van de gemeente Achtkarspelen.

Figuur 17. Engelstalige referentie innovatieve klimaatstresstest Fryslân.
https://climateinitiativenoordnederland.nl/nl/projecten/stresstest-bebouwd-gebied-fryslan/
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Bijlage 1 – Masterclasses klimaatadaptatie
Tabel B1. Regio’s masterclasses klimaatadaptatie
Regio
Deelnemende gemeenten

1

Plaats en datum

Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf

3

OWO
gemeenten
Noordoost
Fryslân
Leeuwarden

4

Midden Fryslân

Heerenveen, Smallingerland

5

Noordwest
Fryslân
Zuidwest Fryslân

Waadhoeke, Harlingen

de Friese
eilanden

Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland,
Schiermonnikoog

2

6
7

Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland,
Ferwerderadeel, Achtkarspelen en Tytsjersteradiel
Leeuwarden

Fryske Marren, Súdwest-Fryslân

07-09-2017,
Beetsterzwaag
05-10-2017,
Burgum
17-01-2018,
Leeuwarden
07-02-2018,
Leeuwarden
21-02-2018,
Franeker
22-02-2018,
Leeuwarden
19-04-2018,
Leeuwarden

Aantal
deelne
mers
14
17
16
7
14
13
11

Bijlage 2 – Presentaties
Tabel B2. (inter)nationale Presentaties
Thema
Startbijeenkomst – 26 januari met alle partners
Klimaatstresstest bij Regiobijeenkomst Noord DP
Ruimtelijke Adaptatie
Nulmeting onder waterbestuurders Fryslân

Presentatie project klimaatstresstest
(https://www.youtube.com/watch?v=
UpI88rSzKfk)
Planning masterclasses klimaatadaptatie

Soort bijeenkomst
Netwerkbijeenkomst
Presentatie

Plaats en datum:
26-01-2017,
Leeuwarden
06-03-2017, Groningen

Bijeenkomst van alle
waterwethouders in
Fryslân
Breed Ambtelijk
Overleg – FBWK

09-03-2017,
Leeuwarden

Bijeenkomst PBOW

09-05-2017,
Leeuwarden

Concept Leeuwarden 3D:
https://www.youtube.com/watch?v=0yBt_eT5JH0

Kernteambijeenkomst
bij GEODIENST

17-05-2017,
Leeuwarden
13-06-2017,
Groningen

Presentatie Innovatieve klimaatstresstest Fryslân

Bijeenkomst van de
PVDA fractie Fryslân
Presentatie

16-06-2017,
Leeuwarden
06-03-2017, Groningen

Nieuwjaarsborrel

17-01-2018, Lelystad

Symposium

26-01-2018, Weert

Klimaatstresstest bij Regiobijeenkomst Noord DP
Ruimtelijke Adaptatie
Nieuwjaarsborrel presentatie klimaatadaptatie
dijkgraaf
KCNL Kennisdeeldag 2018
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Wateropleidingen regenwatervoorzieningen 1

College

30-01-2018, Utrecht

interview culturele hoofdstad Leeuwarden: water

Omrop Fryslan

wateropleidingen regenwatervoorzieningen 2

College

01-02-2018,
Leeuwarden
11-02-2018, Utrecht

'SuDs and climatescans'

Conferentie

Gastcollege 'SuDs and climatescans'

College

Gastcollege klimaatadaptatie en monitoring

College

Business Contactdagen Noord

Beurs

Symposium Better Wetter

Symposium

INXCES results

Symposium

Presentatie Stresstest Fryslân - RESILIENT &
RESPONSIBLE ARCHITECTURE & URBANISM 2018 http://www.rrau18.nl/
Klimaatadaptatie in Groningen

Internationale
conferentie

10-04-2018, Groningen

Lezing

12-04-2018, Groningen

Presentatie Stresstest Fryslân - de WTCA 49th
General Assembly Leeuwarden / Amsterdam 2018 https://www.wtcl.nl/wtca-general-assembly-2018
NKW voorjaarscongres stresstest

Conferentie

16-04-2018,
Leeuwarden

Congres

20-04-2018, Utrecht

international city climatescan Sketchcity
(zwitserland in Rdam)
WaterCoG in Denmark 'participation in
watermanagement'
Iwater interreg Baltic keynote 'BMPs
climateadaptation'
Adaptation Futures 2018, Dialogue for Solutions

Internationale
kennisuitwisselingsdag
Conferentie

30-04-2018, Rotterdam

Presentatie Stresstest Fryslân - European water tech
week Leeuwarden http://watercampus.nl/nieuws/european-watertech-week-leeuwarden-2018/
Excursie naar enkele interessante locaties volgend
uit de stresstest Fryslân
Pitch Floris Boogaard (TAUW / Hanze) tijdens
klimaatevent “Oer de Grinzen”
Pitch Allard Roest (RUG) tijdens klimaatevent “Oer
de Grinzen”
Pitch Jeroen van Luyn (Hanze) tijdens klimaatevent
“Oer de Grinzen”
Pitch Julia Klaassens (Hanze) tijdens klimaatevent
“Oer de Grinzen”
Pitch Caspar Dohle (Hanze) tijdens klimaatevent
“Oer de Grinzen”

Conferentie

Conferentie
Conferentie

Excursie
Klimaatevent
Klimaatevent
Klimaatevent
Klimaatevent
Klimaatevent

04-03-2018, Zurich
(Zwitserland)
05-03-2018, Bern
(Zwitserland)
maart 2018, Groningen
20-03-2018,
Leeuwarden
29-03-2018,
Leeuwarden
06-04-2018, Boekarest

03-05-2018, Aarhus
(Denemarken)
09-05-2018, Riga
(Letland)
11-06-2018, Kaapstad
(Zuid-Afrika)
26-09-2018,
Leeuwarden

26-11-2018,
Leeuwarden
26-11-2018,
Leeuwarden
26-11-2018,
Leeuwarden
26-11-2018,
Leeuwarden
26-11-2018,
Leeuwarden
26-11-2018,
Leeuwarden
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Bijlage 3 – Rapporten & artikelen
Tabel B3. Rapporten & artikelen
Auteur(s):
Titel:
A. Doornbos
Leeuwarden klimaatbestendig: een
integrale benadering van stedelijke
klimaatadaptatie (afstudeeropdracht)
Boogaard, F., Klomp, T., Internationale kennisuitwisseling
Palsma, B. &
klimaatbestendige steden
Manenschijn, M.
K. Van Dam & L.
Van steen naar plant: Samen op weg naar
Hadderingh
een groene wijk
M. Kanters
Klimaatadaptatie in het stedelijk gebied:
het ontwikkelen van een afwegingskader
van het inrichten van het
klimaatadaptieve stedelijk gebied
(afstudeeropdracht)
L. Brouwer
Stage bij kenniscentrum Noorderruimte,
aanvullen Climatescan Fryslân
Wetterskip Fryslân
Waterinnovaties volgens Wetterskip
Fryslân
J. Fluitman
Innovatieve klimaatstresstest Fryslân:
onderzoek naar de meerwaarde van de
expertkaart en Story Map (Stage)
F. Boogaard; J.
Flood and heatstress modelling for
Fliervoet; D. Krol; P.
climate adaptation, results of ‘Stressttest
Hoornstra; K.
Fryslân’ - RRAU (Resilient Responsible
Veeneman
Architecture and Urbanism)
J. Fliervoet, F.
Eindrapportage
Boogaard, D. Krol & D.
Vos

Jaar:
Januari
2017

Uitgever:
VHL

April
2017

Land en Water

21 juni
2017
12 juni
2017

VHL

Sept, okt
2017
Dec.
2017
Januari
2018

Hanze

April
2018

Conferentie RRAU,
Groningen, 10-12 april
2018
http://www.rrau18.nl/

VHL

Wetterskip Fryslân
VHL

Januari
2019
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