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Klimaat impacts

(breedte aanpak 
via NAS)
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Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie



› Klimaateffectatlas.nl

› Klimaatadaptatienederland.nl (Platform SKB)

– Leeromgeving

– Toolbox klimaatbestendige stad

– Voorbeelden

› Ateliergroenblauw.nl

› Staat van je Straat (monitor/labels)

Er is al veel bereikt!
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Veel recente onderzoeken over 
voortgang van klimaatadaptatie
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Brede Maatschappelijke 
Heroverweging Klaar voor 
Klimaatverandering (2020)

Rapport Algemene 
Rekenkamer (2021)

Advies DC aan BZK/IenW over 
woningbouwopgave (2021)

Verstedelijkingsstrategie MRA 



Limburg
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DPRA: op lokaal en regionaal niveau grote stappen gezet, proces werkt goed in het weten, willen, 
werken principe.

Er gebeurt veel op vlak klimaatadaptatie

Veel is ontwerp van gebied mee te nemen

Maar: 

› Wordt ook vaak nog niet uitgevoerd

› Ontbreekt aan capaciteit en middelen

› Onduidelijk wat klimaatbestendig en waterrobuust is

› Klimaatadaptatie niet duidelijk in doelstellingen, naast andere duurzaamheidambities

› Geen level playing field (klimaat-label nodig?)

› Echte ruimtelijke keuzes worden vaak niet gemaakt

Recent: veel aandacht voor KA, en positieve ontwikkelingen o.a. via MRA verstedelijkingsstrategie

Conclusies uit de onderzoeken
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Inspanning t.o.v. referentie
Wateroverlast en overstromingen

Neerslag en Overstromingen:

› Kansklasse factor 3: T is 
10, 30, 100, 300 etc.

› Gevolgen 0, 20, 50, 100, 
150, 200, 300, 400, 500 en 
>600cm

(Referentie)
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Klimaat inspanningskaart
(in ontwikkeling)

kaarten’bak’ op postcodeniveau 
binnen zoekgebieden 
woningbouw: inspanning om 
wateroverlast en overstromingen 
het hoofd te bieden



Water en Bodem sturend
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› Algemeen: wat gebeurt als combinatie van problemen optreedt 
(net als in Limburg)

› Hoe pakken we verstedelijking aan in gebieden die ver onder 
zeespiegel/IJG waterpeil liggen?

› Hitte = hèt probleem van komende decennia?

› Groen in de stad = extra watervraag, hoe anticiperen we daarop?

› Hoe maken we de bebouwing en netwerken klimaat-robuust?

Klimaataspecten (en Bodem) sturend op de aanpak 
verstedelijkingsopgave (klimaatproof maken nieuw 
èn bestaand stedelijk gebied)
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