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Ben je robuust? 

Dan ben je sterk, solide, krachtig. Je kunt een stootje hebben.

Een klimaatrobuuste omgeving is een omgeving die zich door de 

flinke klappen van het nieuwe klimaat niet zomaar om laat duwen, 

maar weerstand biedt. Natuurlijk regent het altijd een keer harder 

dan de voorspellingen. Er komt echt een keer een onverwachte

lange hittegolf of droogte die de andere doet verbleken.

Alle dorpen en de stad Hoogeveen hebben er dan wel alles aan 

gedaan om de negatieve gevolgen tot een minimum te beperken. 

Dat is ‘Klimaatrobuust Hoogeveen’

 ??ROBUUST

WAAROM DEZE VISIE?
35MM NEERSLAG IN 
EEN UUR TIJD
Op 5 juli 2012 viel in Hoogeveen tijdens de avondspits 

op sommige plekken 35mm neerslag in een uur tijd. 

Een bui die als flink, maar niet 

extreem de boeken in gaat. 

Belangrijke wegen als de 

Bethesdastraat en Griendtsveenweg 

stonden langdurig blank. Dit zorgde 

voor flinke verkeersopstoppingen en 

bereikbaarheidsproblemen.

Rondom het station bij de 

Blankenslaan-West, Brinkstraat en 

de Van Limburg Stirumstraat kwam 

het tot schade omdat water de 

aangrenzende panden in stroomde. 

Zelfs op hoger gelegen plekken in 

en rondom het centrum stond water 

lang op straat. De in- en uitritten van 

het ziekenhuis werden geblokkeerd 

door stilstaand verkeer. De gevolgen 

van deze bui gaven aanleiding om 

verder te kijken. Met een aantal brede 

onderzoeken, die over meer gingen 

dan water alleen, is een traject 

ingezet dat uiteindelijk leidde naar 

deze visie.
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UITLEG DOCUMENT
Deze visie bestaat uit twee delen. 

Het eerste deel is een bundeling van 

feiten, afkomstig uit onderzoeken van 

de gemeente en deskundigen.

Het beschrijft de veranderingen die 

zich voordoen en geeft de visie van 

deskundigen op de veranderingen van 

het klimaat. Het geeft daarnaast een 

goed beeld van wat er aan de hand is 

en hoe we kunnen inspelen op deze 

veranderingen.

In het eerste deel wordt de basis 

gelegd voor de mogelijke en/of nood-

zakelijke fysieke ingrepen in de stad. 

In het tweede deel komt de strategie 

aan bod. Hier wordt aan de hand 

van voorbeelden uitgewerkt hoe en 

waar we wat kunnen uitvoeren in de 

toekomst. Op basis van dit document 

wordt een apart uitvoeringsplan 

opgesteld. 

LEESWIJZER



Groen en water, 
een waardevol huwelijk 

voor de stad
(Landschapsarchitect)

Met lef eenvoudige, 
innovatieve oplossingen 

inzetten in de
openbare ruimte
(Projectleider Waterschap)

Kwaliteit kost geen 
geld, enkel tijd 

en energie 
(Stedenbouwkundige)

“Als mens stonden we nog nooit 
zover dan de natuur als nu. 

En dat terwijl o.a. water en groen 
bijdragen aan onze gezondheid en 

geluk. We brengen natuur graag 
weer in de harten van mensen”

(IVN)

Veranderende 
klimaatomstandigheden 

dwingen ons om af 
te stappen van 

gebaande paden
(Adviseur Water)

UITSPRAKEN VAN 
SPECIALISTEN 7

IN DIALOOG MET….

Houd oog voor beheer en 
onderhoud. Er kan veel meer 
dan we denken, mits we het 

sámen goed oppakken
en ontwerpen

(Beheerder openbare ruimte)

Groen nodigt uit tot ontmoeten 
en bewegen. Het helpt mensen 

een gezond gewicht te krijgen en 
draagt bij aan het verminderen 

van eenzaamheid.
(GGD)

Binnen de samenwerkingsorganisatie en het waterschap werken 

veel adviseurs en specialisten met hun eigen expertise in en aan 

de openbare ruimte. Deze specialisten hebben een Masterclass 

klimaatbestendig Hoogeveen bijgewoond en een helder beeld 

gekregen van de opgave (zie pagina 15 en 16). In afzonderlijke 

interviews die speciaal voor dit visiedocument zijn afgenomen 

komen veel zaken overeen. Ook heeft de gemeente aan verschillende 

dialoogtafels gesprekken gevoerd met inwoners, bedrijven en andere 

geïnteresseerden met als thema: “De stad wordt nat, maar hoe erg is 

dat?” Veel informatie die deze avond is opgehaald is verwerkt in deze 

visie en wordt uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. Op deze 

pagina ziet u een aantal uitspraken van zowel de geïnterviewde 

(gemeente)specialisten als van aanwezigen op de dialoogavond. 



In de afgelopen zomers haalden 

weggewaaide festivaltenten, door 

hagelstenen vernielde kassen, 

ondergelopen huizen en hittegolven 

regelmatig het nieuws. In feite is dit 

al een kleine illustratie van gebeur-

tenissen die we in de toekomst vaker 

gaan zien. Het accepteren van die 

verandering hoort erbij. Het vraagt 

iets van ons allemaal. We draaien 

klimaatverandering niet terug. 

We willen er wel anders mee omgaan 

in de toekomst.

Zoals zo vaak bij veranderingen zijn er 

voordelen en nadelen. Extremere of 

langdurige neerslag, hitte en droogte 

brengen problemen met zich mee.

De voorbeelden kennen we.

De mogelijke oplossingen voor die 

problemen leveren ook kansen op, 

zoals meer groen en water in de stad. 

Zoals we in de structuurvisie al 

hebben aangegeven zijn dit essenti-

ele en waardevolle elementen voor 

dorpen en de stad als leefomgeving, 

maar ook voor u als inwoner.

De ruimtelijke kwaliteit en de (be)

leefbaarheid van onze gemeente 

wordt groter! 

Hoogeveen klimaatrobuust maken 

betekent werk aan de winkel. 

Het openbaar gebied, uw particuliere 

tuinen en daken, de bedrijfsterreinen 

en het waterschapsgebied, 

ze ontvangen allemaal dezelfde drup-

pel en dezelfde zonnestraal. De gevol-

gen van klimaatverandering raken ons 

dus allemaal. Met het waterschap als 

partner gaan we aan de slag. 

Moet dan nu alles ineens helemaal 

anders? Nee. Als we weten wat er op 

ons afkomt en samen de problemen 

en kansen in kaart brengen, kunnen 

we op slimme en natuurlijke momen-

ten verstandige ingrepen doen. 

Wij als gemeente, maar ook u als 

gebruiker van de openbare ruimte. 

Hoewel klimaatverandering langzaam 

gaat, is nú beginnen de basis voor 

een beter straks. 

Deze visie bundelt wat we al weten, 

maar belangrijker nog, ze geeft inzicht 

in waar we naartoe willen. Vanuit dit 

fundament willen de gemeenteraad 

en het college de gemeente 

Hoogeveen de komende decennia 

stap voor stap klimaatrobuuster én 

mooier maken!

STAP VOOR STAP
NAAR EEN  KLIMAATROBUUSTE GEMEENTE 9

Gert Vos

(Wethouder Gemeente Hoogeveen)STAP 
VOOR 
STAP

Klimaatverandering. Als u Wikipedia er op naslaat is 

het: ‘de verandering van het weer of klimaat over een 

langere periode’. Dat betekent in de praktijk dat we 

steeds vaker te maken krijgen met extreme neerslag 

en langdurige perioden van droogte en hitte.



Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen als je in 

het hoge Drenthe woont, maar toch leven we ook hier 

met water. Soms hebben we er teveel van en kan ons 

watersysteem het bijna niet aan. Soms zitten we met een 

tekort aan water voor de groei van gewassen. Ook in steden 

en dorpen geldt: zonder water geen groen! Zonder groen 

neemt de biodiversiteit af en de hittestress toe.

Dorpen en steden worden daardoor minder leefbaar. 

Hans de Jong

(lid Dagelijks Bestuur waterschap Drents Overijsselse Delta)

HANS DE JONG
DB-LID WATERSCHAP WDODELTA 11

Door een veranderend klimaat 

zullen we ons steeds meer bewust 

worden dat we leven met water. Het 

regent steeds vaker extreem hard. 

Daar kunnen het rioolstelsel van de 

gemeente en ons watersysteem 

in stedelijk gebied nog niet tegen. 

Samen met de gemeente zoekt 

het waterschap naar oplossingen 

om voorbereid te zijn  op 

klimaatverandering.

Onze samenwerking met Hoogeveen 

verloopt goed, maar we komen tot 

de ontdekking dat wij het niet alleen 

kunnen. We moeten het stedelijk 

gebied slimmer inrichten en het water 

opvangen waar het valt. 

Niet alleen in de openbare ruimte 

maar ook op uw eigen erf. 

  

Dat we dit niet allemaal in één dag 

kunnen realiseren staat voor ons 

wel vast. Ik ben daarom blij dat de 

gemeente Hoogeveen een visie 

heeft voor de lange termijn over 

hoe de gemeente om wil gaan met 

klimaatverandering. Daar wil het 

waterschap graag bij helpen

In de komende jaren hopen we 

mooie samenwerkingsprojecten 

uit te voeren. Niet alleen aan het 

watersysteem of in de openbare 

ruimte, maar ook met u als bewoner.

SAMEN
LEVEN
MET 
WATER



Omstreeks 1950 startte de dem-

ping van veel kanalen en wijken in 

Hoogeveen. De stad groeide snel 

door de naoorlogse ontwikkelingen 

in Nederland. Water maakte plaats 

voor verkeer op de weg. De kana-

len vormden naar verloop van tijd 

een open riool. Hoogeveen was dan 

ook blij dat de ‘stinksloten’ werden 

gedempt. De economische vooruitgang 

was de belangrijkste invloed achter de 

dempingen. Hoogeveen veranderde 

–pragmatisch als ze is- mee met deze 

ontwikkeling, met de inzichten die we 

toen hadden. Het watersysteem slibde 

langzaam dicht.

We hebben sinds die tijd de bebouwde 

omgeving van dorpen en de stad voor-

al praktisch en functioneel ingericht. 

Door de focus op onder andere 

woningnood, economische vooruitgang 

en vernieuwing werd minder aandacht 

besteed aan andere, meer natuurlijke 

waarden. We weten nu dat deze waar-

den niet alleen erg 

belangrijk zijn om de veranderingen 

van het klimaat op te vangen, maar 

ook voor de kwaliteit van leven.  

We zijn als gemeente nog steeds prag-

matisch. Wanneer er een probleem 

is, dan lossen we dat op. De tijd van 

nu vraagt echter om een vernieuwde, 

praktische aanpak met de inzichten 

van nu, maar met het oog op morgen.

MENSEN MAKEN 
HET LANDSCHAP 13

16 augustus 1971 ’t Kruis

(Eiermarkt Hoogeveen)

Najaar 1971. ’t Slood

(Kanaal Alteveerstraat drooggelegd)

In de zeventiende eeuw ontstond Hoogeveen uit de 

vervening van ontoegankelijk gebied. De gewonnen turf 

was brandstof voor allerlei apparaten waarvan vooral het 

westen profiteerde. Vanuit ‘het Kruis’ kreeg Hoogeveen 

als kern langzaam vorm. Kanalen en wijken waren 

nodig voor vervoer van turf. Hoogeveen werd daarmee 

een belangrijk centrum voor brandstof. Een tijdje had 

Hoogeveen zelfs de grootste binnenhaven van Nederland 

en via het water is de stad verbonden met andere 

streken. Alles rondom de vervening ging over het water. 

Water, water en nog eens water.

VAN
VEEN
NAAR 

STEEN
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In de geactualiseerde ontwikkelings-

visie Stadscentrum 2017 is het kli-

maatbestendig maken van het stads-

centrum als apart thema benoemd.

Het voornemen om water terug te 

brengen in het stadscentrum uit de 

ontwikkelingsvisie uit 2008 is door de 

klimaatverandering actueler dan ooit.

Daarnaast tekende het college van 

B&W in 2014 de ‘intentieverklaring 

ruimtelijke adaptatie’. Met deze inten-

tieverklaring onderschrijft het college 

dat klimaatbestendig en waterrobuust 

inrichten uiterlijk 2020 een integraal 

onderdeel is van het beleid en hande-

len van de gemeente. 

Inwoners mogen tot op zekere hoogte 

verwachten dat de gemeente 

negatieve gevolgen van klimaatveran-

dering ondervangt. Met de intentie-

verklaring spreekt Hoogeveen daarom 

ook de ambitie uit om in 2050 een 

klimaatrobuuste gemeente te zijn.

Het leren leven met droogte en extre-

me hitte zijn hierbij een aanvulling op 

de ambitie vanuit de Structuurvisie.

Om deze ambities waar te kunnen 

maken is de visie ‘klimaatrobuust 

Hoogeveen’ gemaakt. We willen met 

deze visie richting geven aan ge-

meentelijke investeringen en inspira-

tie bieden aan inwoners en bedrijven, 

zodat de gemeenschap in staat is om 

de veranderingen in het klimaat in 

redelijkheid op te vangen.

De gemeenteraad van Hoogeveen heeft in de structuurvisie 2.0

de volgende ambitie uitgesproken:

“Er is blijvende aandacht voor groen, en watersystemen. 

Het stadsrandgroen en binnenstedelijk groen willen 

we koppelen om de biodiversiteit te verbeteren en de 

beeldkwaliteit van de stad te versterken.

Om weersextremen zoveel mogelijk op te kunnen

vangen zal er voldoende waterberging moeten zijn”.

DE 
AMBITIES

VAN
HOOGEVEEN



Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA) is een onderdeel van het 

Deltaprogramma dat diverse partijen, waaronder overheden, ondersteunt bij het 

integreren van water en klimaat in de ruimtelijke (her)ontwikkelingen.

Vanuit dit programma wordt kennis en ervaring gedeeld. Veel van die kennis en 

ervaring komt van partijen die een koploperspositie hebben ingenomen. 

De gemeente Hoogeveen is samen met waterschap Drents Overijsselse Delta

zo’n koploper. In 2015 werden drie deelonderzoeken uitgevoerd in Hoogeveen die 

allemaal een relatie hebben met klimaatverandering. Een neerslagstresstest voor 

een groot deel van het centrum gebied, een hittestresstest en een ontwerpaanzet 

voor een stedelijke waterstructuur.

Deze deelonderzoeken zijn een belangrijk stap naar klimaatrobuustheid.

Masterclasses

Met financiële hulp van het SRA ontwikkelde de gemeente Hoogeveen samen met 

de Hanzehogeschool Groningen en het Waterschap Drents Overijsselse Delta de 

‘Masterclass klimaatbestendige stad Hoogeveen’ (zie bijlage). De ‘Masterclass’ werd 

hiermee een landelijk impactproject vanuit het SRA. Tijdens drie sessies van een 

halve dag waren medewerkers van het waterschap, de gemeente maar ook externe 

partijen als het toemalige ministerie van I&M en meewerkende adviesbureaus 

aanwezig. Deelnemers kregen via een 3D visualisatie inzicht in de in kaart 

gebrachte problemen, mogelijke oplossingen en er werd meegedacht aan de water- 

en hittevraagstukken voor sommige delen van de gemeente. De Masterclass bleek 

een waardevol middel en een sleutel tot samenwerking en integraal kijken naar 

het thema klimaatverandering. De uitkomsten ervan zijn landelijk gepubliceerd en 

intussen wordt de opzet van de Masterclasses ook bij andere gemeenten toegepast.

Het zorgt voor een snelle vertaling van papier naar praktijk.

KENNISONTWIKKELING 
ALS BELANGRIJKE START 17

Door de klimaatverandering is aanpassing, klimaatadaptatie, 

nodig. Dit is een complex proces. Hoogeveen heeft veel 

kennis in huis op allerlei verschillende vakgebieden. Ze is 

ook goed aangehaakt op kennis en expertise van buiten de 

organisatie, om alle ontwikkelingen goed te kunnen volgen.

Begin 2015 stapte de gemeente Hoogeveen in een kennisconsortium samen met 

de gemeenten Houten, Eindhoven en Amsterdam en kennisinstellingen als de 

Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Amsterdam, Waternet, Deltares en TNO. 

Al deze partijen bogen zich in het onderzoek “De klimaatbestendige stad: uitwerking 

in de praktijk” over vragen die betrekking hebben op de effecten van hittestress en 

de kosten en baten van klimaatbestendige oplossingen. Binnen het onderzoek is een 

netwerk van partijen ontstaan waar de gemeente Hoogeveen veel waardevolle kennis 

deelt en ontvangt.

DE STAD 
DOOR EEN 

ANDERE 
BRIL



“Het water dat in bebouwde gebieden 

zoals Hoogeveen en haar dorpen valt 

moet vastgehouden worden om te 

voorkomen dat bijvoorbeeld Meppel 

of andere lager gelegen gebieden 

overlast krijgen. Water moet worden 

vastgehouden waar het valt. Het is 

ook in de hogere delen van Nederland 

zoals Drenthe nodig.

Klimaatverandering gaat geleidelijk. 

Dit geeft ons de ruimte en kans om 

bij elke ingreep in de openbare ruimte 

steeds klimaatrobuuster te worden. 

Omdat iedere dertig jaar het hele 

openbaar gebied in Nederland wel 

een keer op de schop gaat ontstaan er 

vanzelf natuurlijke momenten waarop 

‘klimaatbestendige- of robuuste’ 

beslissingen genomen kunnen worden.

Ruimtelijke adaptatie is een belangrijk 

onderdeel van het Deltaprogramma. 

Het raakt ons allemaal in onze directe 

leefomgeving. Niet alleen de overheid 

en gemeenten kunnen veel doen in de 

eigen ruimte,maar ook iedere inwoner, 

iedere Hoogevener. Samen met 

gemeenten, waterschappen, provincies 

en de marktsector wil de Rijksoverheid 

Nederland in 2050 klimaatbestendig 

en waterrobuust ingericht hebben. 

Dit betekent dat uiterlijk in 2020 

bij alle ruimtelijke ingrepen 

waterrobuust en klimaatbestendig 

handelen de standaard is. Het helpt 

als iedereen zorg draagt voor een 

klimaatbestendige inrichting van z’n 

eigen omgeving. Hoe klein of groot

die ook is.

Natuurlijk moet er nog een heleboel 

gebeuren. Vanuit het Rijk gezien is 

deze visie een goede aanzet en een 

mooi voorbeeld van een gemeente 

die op haar eigen schaalniveau 

beschrijft hoe ze om wil gaan met de 

verandering van het klimaat. Het sluit 

goed aan op het Deltaplan Ruimtelijke 

adaptatie dat vanaf 2017 elk jaar 

wordt opgesteld. Door binnen de 

gemeente op macro- en microniveau 

rekening te houden met het thema 

sluit Hoogeveen aan op de lijn die het 

Deltaprogramma voor ogen heeft. 

Zo wordt ook Hoogeveen in 

2050 klimaatrobuust!”

REGERINGSCOMMISSARIS 
VOOR HET DELTAPROGRAMMA 19

Wim Kuijken

(Deltacommissaris)

 “Sinds de watersnoodramp in 1953 heeft Nederland veel 

geleerd en veel maatregelen genomen waar het gaat om de 

bescherming van ons land tegen water.

We kennen allemaal de wereldberoemde Deltawerken. 

Maar het Deltaprogramma is meer dan de Deltawerken 

en waterveiligheid alleen. Het gaat ook over de thema’s 

zoetwaterbeschikbaarheid en de waterrobuuste,

ruimtelijke inrichting van ons land.“

WIM
KUIJKEN

In 2010 is Wim Kuijken voor zeven jaar benoemd als regeringscommissaris voor 

het Deltaprogramma. Vanuit de Deltawet 2011 stelt de ‘deltacommissaris’ 

het zogenaamde Deltaprogramma op en voert dit uit in opdracht van het kabinet.

 Inmiddels is Wim Kuijken herbenoemd voor een tweede termijn.



ONDERZOEK 1
NEERSLAGSTRESSTEST 
CENTRUM 
HOOGEVEEN
De bui van 5 juli 2012 zorgde in met name het 

centrumgebied van Hoogeveen voor hinder en 

overlast, maar ook voor schade. De bui toonde de 

kwetsbaarheid van het laag gelegen stationsgebied. 

Dat zien we al terug op foto’s van begin vorige eeuw. 

Water verzamelt zich op de laagste plek, maar het 

komt ergens anders vandaan. De neerslagstresstest 

heeft als doel gehad om in beeld te brengen waar 

water vandaan komt, zowel bovengronds als 

ondergronds. Door dit goed te begrijpen kunnen we 

gerichte maatregelen nemen om deze overlast te 

beperken of te voorkomen.

NEERSLAGSTRESS 
CENTRUM HOOGEVEEN 21



NEERSLAGSTRESS 
CENTRUM HOOGEVEEN 

trottoirkolken, de invloed van de 

seizoenen en de hoeveelheid infiltratie 

van bijvoorbeeld grasvelden zijn 

aannames gedaan, omdat deze 

moeilijk te berekenen zijn. 

Stresstest 

Het model is doorgerekend met een 

virtuele bui van 60mm in een uur. 

Uit wetenschappelijk onderzoek en 

ervaringen van andere gemeenten 

en kennispartners blijkt dit een bui 

te zijn waar we in de toekomst vaker 

rekening mee moeten gaan houden. 

Op sommige plekken in Nederland 

viel in juli 2012 immers al meer dan 

120mm, het drievoudige van wat in 

Hoogeveen viel. Volgens de huidige 

normen is het echter een bui die 

slechts eens in de 500 jaar valt, maar 

dat blijkt dus veel vaker te zijn.

De uitkomsten van de test geven 

duidelijk aan dat in een aantal delen 

van de stad het water voor grote 

problemen kan gaan zorgen. 

Volgens het model komt het water 

rondom de rotonde bij het station 

en de Blankenslaan-West dertig 

centimeter hoger te staan dan de 

drempels van woningen en bedrijven. 

Het stroomt dus gebouwen binnen. 

Ook worden delen van de ring 

van Hoogeveen onbegaanbaar. 

Daarnaast blijkt dat belangrijke in- en 

uitvalswegen niet meer toegankelijk 

zijn. Ook in de hoger gelegen 

Hoofdstraat wordt bij deze virtuele bui 

wateroverlast en schade verwacht. 

Het water stroomt over de drempel 

winkels binnen. Het kan met de 

huidige inrichting niet snel genoeg 

afgevoerd worden tussen de winkels 

en de cascade/groenbakken. Tenslotte 

blijkt dat verkeersdrempels, inritten of 

stoepranden soms juist overstromingen 

of waterschade veroorzaken omdat ze 

als barrière werken. 

. 

De belangrijkste conclusie van de 

neerslagstresstest is dat Hoogeveen 

nog niet in staat is om de grote 

klappen van het veranderende 

klimaat op te vangen. Dit betekent 

dat in de openbare ruimte een 

plek voor het water gevonden 

moet worden. Dit geldt ook voor 

kwetsbare gebieden in de dorpen. 

CONCLUSIE

Uitsnede neerslagstresskaart centrum Hoogeveen
23

ONDERZOEK 1
NEERSLAGTEST 

CENTRUM 
HOOGEVEEEN

Model

Om goed te kunnen begrijpen hoe 

water stroomt en waar het zich 

verzamelt is een model gemaakt 

van een groot gedeelte van 

Hoogeveen. Het model is een virtuele 

weergave van de binnenstad. In dit 

computermodel kun je het virtueel 

laten regenen, in elke gewenste 

hoeveelheid. Op deze manier kan 

berekend en getest worden wat er op 

welk moment gebeurt. Waar stroomt 

water van verharde oppervlakken 

naartoe? Komt water de riolering uit en 

wanneer? En heel belangrijk: hoeveel 

water komt dan waar te staan? 

Het model is gekalibreerd met de 

metingen van de bui van 5 juli 2012, 

samen met foto’s van de gevolgen 

ervan.

Uiteraard is een model een 

vereenvoudigde versie van de 

werkelijkheid. Over de staat van 

onderhoud van straat- en 
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Hittestress is het fenomeen waarbij een gebied 

in een lange hete periode zo warm wordt dat 

mens en natuur daar last van krijgen. Hiervoor is 

meer aandacht nodig. De zomers worden warmer, 

hittegolven duren langer en komen vaker voor.

Het stedelijk hitte-eiland effect is het fenomeen 

waarbij het in de bebouwde omgeving veel warmer 

is dan daarbuiten. Het zijn naast de extremere 

vormen van neerslag en langdurige droogtes 

belangrijke negatieve gevolgen 

van klimaatverandering.  
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Hittestresskaart

Om goed inzicht te krijgen op welke 

plekken in de gemeente het warmer 

wordt dan gemiddeld en ook langer 

warm blijft, is een hittestresskaart 

gemaakt. Deze kaart is samengesteld 

met gegevens uit de database van 

de gemeente. Zo heeft bijvoorbeeld 

verharding een verhittend effect,maar

hebben groen en water juist weer 

een verkoelend effect. Alle gegevens 

samen vormen de basis voor de 

hittestresskaart. Tijdens een hete 

dag of hittegolf is er bijna overal 

hittestress. De kaart geeft aan waar in 

de gemeente het vooral extra heet is 

op zo’n tropische dag en waar het hitte-

eiland effect speelt. Dit zijn gebieden 

die bij toekomstige ontwikkelingen 

extra aandacht verdienen. 

In en rondom de Hoofdstraat en de 

industrieterreinen bijvoorbeeld is het 

veel warmer dan in het buitengebied 

of andere plekken. Dit komt vooral 

door de grote hoeveelheid verharding 

en het ontbreken van water en 

groen. Op dit soort plekken blijkt de 

verblijfskwaliteit vaak laag, onprettig. 

De kaart geeft duidelijk het verschil aan 

tussen de relatief groene, schaduwrijke 

en waterrijke wijken zoals Zuid en de 

compactere, warme binnenstad.

Dit heeft te maken met de dichtheid 

van bebouwing en de hoeveelheid 

groen in de straten en in voor- en 

achtertuinen. Naast Hoogeveen is 

het ook in de compactere wijken 

van Hollandscheveld warmer. In de 

andere dorpen is de invloed van het 

buitengebied groot genoeg om de 

bebouwde omgeving te koelen.

ONDERZOEK 2
HITTESTRESSTEST

CONCLUSIE
Een hittestresskaart brengt de kwetsbaarheid van de gemeente in beeld. Momenteel 

wordt op veel plaatsen wetenschappelijk onderzoek verricht. Er wordt gekeken naar 

de gevolgen van langdurige hitte en de technieken waarmee steden zowel ’s nachts 

als overdag aangenaam gehouden kunnen worden. Binnen deze kennisontwikkeling 

doet Hoogeveen mee, om in de toekomst betere beslissingen te kunnen nemen.



WATERSTRUCTUUR 
CENTRUM HOOGEVEEN

In de gemeente Hoogeveen zijn nog altijd veel

watergangen aanwezig. Ook al zijn veel oude kanalen en 

wijken verdwenen, water is en blijft onlosmakelijk verbonden 

aan onze gemeente. In het centrumgebied van Hoogeveen 

liggen een aantal watergangen dwars door woonwijken,

ooit bedoeld als verfraaiing van de wijk.

Het lijkt alsof deze watergangen ondergronds verbonden zijn, 

maar dat is lang niet overal het geval. Het zijn doodlopende 

waterpartijen die kunstmatig bijgevuld worden vanuit het 

brandriool (de ondergrondse blusvoorziening ter vervanging 

van de kanalen) en bij te veel vulling weer overstorten in 

het vuilwaterriool. Wel liggen de watergangen zo, dat ze 

relatief gemakkelijk gekoppeld kunnen worden. Hier kan een 

‘blauw/groen lint’ van het centrumgebied, helemaal tot aan 

de andere kant van de snelweg bij het Bethesda ziekenhuis 

gemaakt worden.

29

hemelwater te stimuleren en aan te 

sluiten wordt de gehele keten behandeld. 

Zo stroomt het water naar meer natuurlijke 

plekken waar we het ruimte krijgt. 

Zo worden lager gelegen, kwetsbare 

gebieden en riolering ontzien. Er is door 

gemeente en waterschap goed gerekend 

aan deze waterstructuur. 

Het is nu bekend waar bepaalde ingrepen 

plaats moeten vinden.

Om het watersysteem goed te laten 

werken en de kapstok klaar te maken voor 

de toekomst, zullen bijvoorbeeld nieuwe 

verbindingen (duikers) geplaatst moeten 

worden om de watergangen te verbinden 

waar dat bovengronds niet gaat. 

Het water stroomt trapsgewijs van het 

hoge centrum naar de lage stadsrand. 

Hiervoor moeten een aantal stuwen 

worden aangebracht (een soort cascade). 

ONDERZOEK 3
WATERSTRUCTUUR
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Water dat in het centrum niet in de 

pijp komt, komt er bij het kwetsbare 

stationsgebied ook niet uit. Om dit te 

ondervangen kan een verbinding uitkomst 

bieden. Vergelijk het met een kapstok. 

Wanneer waterpartijen met elkaar 

verbonden zijn (de kapstok) kunnen 

aanliggende gebieden er op slimme en 

natuurlijke momenten als een jas aan 

worden opgehangen, waardoor een 

structuur ontstaat. Bij deze momenten 

moet gedacht worden aan herstructurering 

van een wijk, gedeeltelijk of geheel 

herstraten, bij het vervangen van riolering 

of bij initiatieven van inwoners zelf. 

Door deze momenten te herkennen en 

door aan te sluiten op de waterstructuur 

zal langzamerhand een steeds groter 

wordend deel van het stadscentrum het 

water kunnen opvangen en waterrobuust 

worden. Ook onze inwoners samen zijn 

een ‘jas’. Door anders afvoeren van 

ONDERZOEK 3
WATERSTRUCTUUR
CENTRUM
HOOGEVEEN



WATERSTRUCTUUR
CENTRUM HOOGEVEEN 31

Vasthouden, bergen, afvoeren 

Er is berekend dat bij extreme regenval 

de waterstructuur niet al het water 

van de omgeving kan bergen in de 

watergangen zelf. Daarnaast is de 

snelweg A28 een blokkade in de 

doorstroom van het water.

Om te voorkomen dat de watergangen 

overstromen als het extreem hard 

regent, zal extra ruimte moeten 

worden gezocht naast of rondom de 

watergang. Zo kan bijvoorbeeld een 

aangrenzend grasveld of een plein op 

logische plekken een stukje worden 

verlaagd, zodat het water hier bij 

extreme regenbuien kan worden 

vastgehouden. In normale toestand 

houdt het verlaagde deel dezelfde 

functies als daarvoor.

In Hoogeveen ligt, ingeklemd tussen 

het NCH terrein en de A28,

een groengebied. Dit gebied is 

nauwelijks bruikbaar voor stedelijke 

ontwikkeling door belemmeringen van 

onder andere hoogspanningsleidingen 

en geluid van de snelweg. Het is in 

de toekomst relatief makkelijk in te 

richten als groot waterbergingsgebied. 

Er is, afhankelijk van de inrichting, 

plaats voor 6000 tot 10.000 kubieke 

meter water. Omdat deze berging 

slechts in noodgevallen gevuld 

wordt, kunnen er andere functies 

aan toe worden gekend die zowel de 

waterstructuur als de beleving van

de stad versterken. 

Het verbinden van de waterpartijen 

in het centrumgebied is nodig.

Uit de neerslagstresstest blijkt dat 

het lage gebied rondom het station 

te veel water te verwerken krijgt. 

Veel van dat water komt niet uit 

het gebied zelf, maar uit het hoger 

gelegen centrumgebied. Dit water 

moet dus op een andere manier 

worden afgevoerd. Daarnaast 

blijkt dat toekomstige stedelijke 

ontwikkelingen in het stadscentrum 

bij meer neerslag te maken krijgen 

met beperkte mogelijkheden

van afvoer. 

CONCLUSIE
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DE DOELSTELLING 
VOOR 2050 33

DE GEMEENTE 
HOOGEVEEN STELT 
ZICHZELF TOT DOEL 
DAT ZE IN 2050 
KLIMAATROBUUST IS. 

In dit eerste deel hebben we laten zien dat de werkelijkheid 

erg complex is. Binnen deze complexiteit zien we duidelijk 

dat het klimaat aan het veranderen is. Hierop moeten we ons 

voorbereiden. Dit betekent dat we willen werken aan een 

gemeente die in staat is om deze veranderingen te verwerken. 

Een klimaatrobuuste omgeving. De gemeente Hoogeveen stelt 

zichzelf tot doel dat ze in 2050 klimaatrobuust is. Deze simpele 

hoofddoelstelling helpt en stimuleert de gemeentelijke 

organisatie en haar inwoners focus aan te brengen in de 

complexe opgave. Het helpt ons beseffen dat alle ruimtelijke 

ingrepen moeten bijdragen aan deze doelstelling,

het grotere geheel. In het volgende deel ‘strategie’ laten we 

met woord en beeld zien hoe we dit willen aanpakken en wat 

we daarvoor nodig hebben. Het deel ‘strategie’ vormt de basis 

voor het op te stellen uitvoeringsplan.

HET EINDDOEL



Het moet een proces worden waarbij het mogelijk wordt om de veranderingen in het 

klimaat ruimtelijk beter op te vangen. Dit is een stapsgewijs proces. Het biedt kansen 

om waarde(n) te creëren. Meer en nieuwe waarden voor de gemeente, niet alleen 

voor het vastgoed en het groen maar ook voor de verblijfskwaliteit. Een belangrijk on-

derdeel van de strategie is het ontwikkelen van meer ruimtelijke kwaliteit. Natuurlijk 

blijven we hierbij openstaan voor de veranderende

werkelijkheid en durven we soms ook pragmatische oplossingen te kiezen

wanneer een knelpunt zich aandient.

We willen samen aan de slag met de klimaatopgave. Door het delen van kennis en 

het aanreiken van praktische, inspirerende voorbeelden hopen we dat

inwoners en organisaties bewustere keuzes kunnen maken bij veranderingen in de 

woon- en leefomgeving.

Verandering

Het klimaatrobuust inrichten van de stad is een veranderingsopgave, een proces. 

Binnen dit proces ontstaat ruimte om meerwaarde te realiseren bij het ontwerpen aan 

de stad. We laten een aantal inspiraties zien hoe ontwerpers en 

initiatiefnemers deze ruimte kunnen benutten!

In de gemeente Hoogeveen is in de jaren zestig sterk ingezet op stedelijke groei,

de wegprofielen zijn breed en functioneel ingericht, voorsorterend op het

verwerken van grote verkeerstromen. Inmiddels weten we dat deze brede

profielen niet overal nodig zijn.

Dit soort verandering biedt kansen voor het verbeteren van de ruimtelijke- en

belevingskwaliteit van de gemeente Hoogeveen.

DE STAPPEN NAAR EEN 
KLIMAATROBUUSTE GEMEENTE 35

In het voorgaande deel is beschreven wat er aan de hand 

is met het klimaat. De noodzaak om van Hoogeveen een 

klimaatrobuuste gemeente te maken is onderbouwd.

Ze is in relatie gebracht met landelijk en regionaal 

beleid van overheden, waterschappen en de ambities 

van de gemeente Hoogeveen. In dit deel gaan we in 

op de strategie. Strategie gaat over de stappen die we 

als gemeente samen met onze inwoners, bedrijven en 

instanties willen gaan zetten om dit doel te bereiken.

Een klimaatrobuuste gemeente.

STRATEGIE



Water en groen hebben voor 

ons verschillende waardes 

en kwaliteiten. Het gaat over 

belevingswaarde, de gebruikswaarde 

en de toekomstwaarde. Bij het 

klimaatrobuust maken van de 

gemeente proberen we deze waarden 

te ontwikkelen waar we ze missen 

of te herstellen waar ze verloren zijn 

gegaan.

Om Hoogeveen klimaatrobuust 

te kunnen maken moet water op 

geschikte plekken opgevangen 

worden bijvoorbeeld in vijvers, 

op wegen of in bestaande 

groenstructuren. Hiervoor is ruimte 

nodig. Ruimte die vaak gewoon 

beschikbaar is. Door het openbaar 

gebied slim en multifunctioneel in 

te richten ontstaan kansen voor een 

aantrekkelijk Hoogeveen.

In de literatuur is veel geschreven 

over de positieve waarden van water 

en groen in relatie tot de fysieke en 

geestelijke gezondheid van mensen. 

Water en groen zijn van grote 

betekenis voor de verblijfskwaliteit 

en hebben positieve invloed op 

bezoekers en inwoners van de 

gemeente.

 Mensen ervaren minder stress en 

voelen zich prettiger in een omgeving 

die is ingericht met groen en water 

dan in een kille versteende ruimte. 

Water en groen stimuleren mensen 

om elkaar te ontmoeten, te bewegen 

en uit te rusten. Vluchtheuvels voor 

lijf en geest.

In het eerste deel is al omschreven 

dat de oude vaarten en kanalen 

gedempt zijn die bepalend zijn 

geweest voor de ruimtelijke beleving 

van de stad. Een belangrijke 

cultuurhistorische kwaliteit,

een belangrijke belevingswaarde is 

hiermee onbedoeld verloren gegaan. 

Het klimaatrobuust maken van de 

gemeente Hoogeveen biedt kansen 

voor herstel.. Dit is meer dan het 

oplossen van een technisch probleem, 

een ingenieursopgave. 

Het is vooral ook een ontwerpopgave, 

een gezamenlijke zoektocht kansen 

voor het maken van waardevolle en 

aantrekkelijke ruimtes en plekken.

WAARDERING VOOR 
GROEN EN BLAUW 37

Voordat de kanalen en vaarten in Hoogeveen gedempt 

werden kende Hoogeveen een krachtige en herkenbare 

waterstructuur. Een structuur waaraan de stad ook na de 

demping nog steeds haar identiteit ontleent. De oude 

kanalen zijn vervangen door een ondergronds watersysteem 

en sommige waterelementen zoals de vijver in de 

Hoofdstraat Noord en de Cascade worden nu kunstmatig, 

met zuiver kraanwater, bijgevuld.

WAARDERING:
WAARDE VAN 

WATER EN HET 
GOEDE VAN GROEN



“Ik onderzoek regelmatig 

verschillende oplossingen die 

kunnen worden ingezet om de 

klappen van klimaatverandering 

op te vangen. Ook kijk ik daarbij 

naar kosteneffectieve maatregelen 

die toepasbaar zijn, zoals dit 

waterpleintje op de foto.

Maar zonder integrale kijk op die 

onderzoeken en maatregelen werkt 

het niet. Hoogeveen loopt door de 

Masterclass en de samenwerking 

tussen disciplines voor op andere 

gemeenten. De neuzen staan binnen 

de organisatie veelal dezelfde kant 

op en bij een verder vervolg zal zich 

dat uitbetalen in de goede oplossing 

op het juiste moment. De Masterclass 

is een landelijk voorbeeld geworden. 

Het is een leuke, leerzame manier 

om organisaties op het gebied van 

klimaatadaptatie te kantelen. 

Daarnaast oriënteert Hoogeveen 

zich breed als het gaat om de juiste 

kennis. Door aangehaakt te blijven 

bij wetgeving, landelijke thema’s en 

het Deltaprogramma is er een brede 

basis voor een goed vervolg.”

Floris Boogaard is lector ‘ruimtelijke 

transformaties’ aan de Hanze 

hogeschool Groningen.

Als ingenieur stedelijk waterbeheer 

richt hij zich in zijn rol als lector 

op het veranderende stedelijke 

gebied. Daarnaast was Floris 

procesbegeleider in de ‘Masterclass 

klimaatbestendig inrichten’ 

die de gemeente, het waterschap 

en de Hanze-hogeschool als 

landelijk impactproject uitvoerden.

HANZE LECTOR 
FLORIS BOOGAARD 39

Floris Boogaard

(Ingenieur Stedelijk Waterbeheer)

FLORIS
BOOGAARD



te laten stromen. Ook op andere plekken 

in de gemeente stroomt water niet overal 

voldoende door. Met kleine chirurgische 

ingrepen kan ook hier het landschap als 

het ware gedotterd worden waardoor de 

doorstroming verbetert. Dit biedt ook kan-

sen voor het ontstaan van nieuwe natuur 

en verbindingen in de kern Hoogeveen. 

Door het maken van een waterroute,

een ruimtelijke verbinding met het buiten-

gebied, kunnen nieuwe, koelere plekken 

voor ontmoeting, spelen, en recreatie 

ontstaan voor voetganger en fietsers. 

Bij het zoeken naar ruimte voor de opvang 

van water is het telkens de uitdaging om 

meerwaarde te vinden. 

Deze meerwaarde kan ontstaan door met 

open vizier slim, creatief en innovatief na 

te denken, ook in relatie tot droogte en 

hitte. Het gaat dan ook over kleinschali-

ge oplossingen. Naast de noodzakelijke 

aandacht die er is voor de dorpen hebben 

we op de volgende pagina’s praktische 

oplossingen weergegeven. Zowel voor een 

aantal kwetsbare gebieden in de stad,

als voor organisatorische processen.

 

Klimaatrobuust inrichten wordt een

standaard onderdeel van de planvorming 

voor zowel ontwikkeling als beheer binnen 

de gemeente Hoogeveen.

PRAKTISCH 
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KLIMAATOPGAVE 
IN DE GEMEENTE

Om de gemeente voor te bereiden op de extremere 

weersomstandigheden moet er veel gebeuren. Niet alleen 

in het openbaar gebied, maar zeker ook op de erven van 

grondeigenaren, bedrijven en bewoners.

De gemeente heeft samen met het 

waterschap de verantwoordelijkheid voor 

het opvangen van het regenwater in het 

openbaar gebied, maar dat is slechts een 

beperkt deel van het water dat op het

gemeentelijk grondgebied valt. Het groot-

ste deel van water valt op terreinen die 

niet in eigendom zijn van de gemeente.

Deze gebieden vallen onder de directe ver-

antwoordelijkheid van de grondeigenaren, 

inwoners of bedrijven. Het gemeentelijk 

rioleringsstelsel is in de toekomst niet in 

staat om al het water dat in extreme 

omstandigheden op deze particuliere

gronden valt af te voeren.

Op deze terreinen is het echter goed 

mogelijk om (een deel van) het water dat 

hier valt tijdelijk op te vangen. 

Bij het klimaatrobuust inrichten willen we 

losse vijverpartijen in het centrumgebied 

van Hoogeveen met elkaar te verbinden 

en zo het dichtgeslibde watersysteem

te ‘dotteren’. Zo ontstaat ruimte om water 

uit de omliggende woongebieden op

natuurlijk wijze op te vangen en weg 



Stationsgebied 

Het gebied waarover de stad in de structuurvisie Hoogeveen 2004 spreekt is momenteel het 

afvoerputje van het centrumgebied. De rotonde Pesserstraat/Industrieweg. Bij heftige buien 

is dit de plek waar veel schade en veiligheidsrisico’s ontstaan. Wegen, woningen en 

bedrijven stromen vol. Verkeer komt er stil te staan. Het groene plein is niet alleen een kans 

voor de ruimtelijke kwaliteit. Het is ook een mogelijkheid om een aantal klimaatknelpunten 

en risico’s weg te nemen. Er ligt hier een prachtige kans om de wens van de stad

in vervulling te laten gaan.

PRAKTISCH 
AAN DE SLAG

“O ja, het station. Dat ken ik niet zo goed. Dat ken ik alleen van 
horen zeggen en van het geluid van de treinen in de verte.

Wij zouden elkaar graag ontmoeten. Het zou een goede gedachte 
zijn om tussen mij en het station een groot groen plein te maken. 

Dan kunnen we elkaar zien liggen en naar elkaar zwaaien”.
(De stad) 
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Waterstructuur 

De waterstructuur is de kapstok waar alle ‘blauwe’ plannen in het centrum aan kunnen

worden opgehangen. Om dit te realiseren wil Hoogeveen diverse bestaande

watergangen koppelen en zo een verbinding maken van Park Dwingeland tot aan het water-

systeem van de Weide, aan de andere kant van de A28. Zo zal het watersysteem geleidelijk 

beter gaan functioneren omdat steeds meer gebieden aan deze kapstok worden gehangen. 

De groene ruimte rondom deze ‘blauwe route’ kan multifunctioneel worden ingericht. Zo kan 

water worden vastgehouden en zorgt het groen voor minder hittestress. De structuur draagt 

daarom niet alleen bij aan het watersysteem zelf, maar ook aan een (be)leefbaar en aantrek-

kelijk stadscentrum.



Civiel- en cultuurtechnische standaard Hoogeveen 

De civiel- en cultuurtechnische standaard is een leidraad die gebruikt wordt bij de inrichting 

van de openbare ruimte, door zowel de gemeente als externe partijen. De standaard is

momenteel nog niet klimaatrobuust en wordt daarom aangepast.  

 

We doen het samen 

Het klimaatrobuust maken van de woon- en leefomgeving is niet alleen een verantwoorde-

lijkheid van de bewoners en bedrijven, maar ook van de gemeente en het waterschap. 

Goed rentmeesterschap van alle partijen zal uiteindelijk leiden tot een klimaatrobuuste

omgeving voor iedereen. Als gezamenlijke overheden gaan we zoeken naar manieren om 

alle gebruikers van de stad te stimuleren en te inspireren om de handschoen op de pakken 

en de eigen omgeving een nieuwe klimaatrobuuste impuls te geven. 

PRAKTISCH 
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Sønæs. Duurzame, klimaatrobuuste waterberging.

Voorbeeld waterberging Viborg (DK)

Blankenslaan-West en Van Limburg Stirumstraat 

De klimaatrobuuste herinrichting van de zone rondom de rotonde Pesserstraat levert,

net als de waterstructuur, een positieve bijdrage aan de waterproblemen in de 

Blankenslaan en de Van Limburg Stirumstraat. 

Waterberging bij voormalig NCH terrein. 

Ingeklemd tussen de A28 en het voormalige NCH terrein ligt een groot stuk grond dat 

begroeid is met struiken en kleine bomen. Het is een laagte. Door zijn ligging pal aan de 

snelweg en onder de hoogspanningsmasten is het niet bruikbaar voor bebouwing of andere 

stedelijke ontwikkeling. De natuurlijke laagte maakt het mogelijk om hier een omvangrijk 

bergingsgebied voor stadwater te maken, als onderdeel van de blauwe route. Het primaire 

doel is waterberging. Door het terrein echter in te richten als verblijfplaats, wandelgebied 

en/of recreatieplek ontstaat er meerwaarde voor de stad. Bij veel neerslag kan het gebied 

vol lopen. Door speels gebruik te maken van hoogtes, waterverbindingen en paden wordt het 

gebied extra aantrekkelijk. Daarnaast is het in hete periodes een aangename verblijfplek voor 

iedereen die verkoeling zoekt. 

De Hoofdstraat en de parkeerterreinen 

Het herinrichten van de Hoofdstraat en de parkeerterreinen is een uitwerking van de Ontwik-

kelingsvisie van het stadscentrum. In de jaren 2018/2019 krijgt de Hoofdstraat in Hoogeveen 

een metamorfose. Tijdens deze metamorfose wordt de Hoofdstraat ook gereed gemaakt 

voor het veranderende klimaat. Ze wordt hierdoor minder kwetsbaar voor overstromingen bij 

extreme neerslag. De parkeerterreinen gaan hierbij functioneren als boezem, een buffer. 

Ze bergen tijdelijk het water, voordat het langzaam naar de waterstructuur wordt afgevoerd. 

 
Voormalig NCH terrein.

Potentiële waterberging ten noorden van het gebied.
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In normale situaties is met een putje in de 

straat niet veel mis. Maar bij hevige neer-

slag komt veel water slecht in de buis 

onder de straat. Door wegen anders aan te 

leggen en het hemelwater oppervlakkig af 

te laten stromen naar vijvers of sloten in 

de buurt, zal bij extremen het systeem veel 

beter werken. Door de zichtbaarheid van 

het water wordt ook het ‘waterbewustzijn’ 

van gebruikers van de wijk vergroot.

In Nederland zijn op veel plekken klimaat-

robuuste maatregelen getroffen. 

Geen gebied is hetzelfde en daarom is ook 

de maatregel vaak verschillend. De cli-

matescan is een site die deze voorbeelden 

bundelt en uitlegt met woord en beeld. 

Het benoemd de voor- en evt. nadelen uit 

eerste hand. De gebruiker of eigenaar van 

de maatregel plaatst deze vaak zelf op de 

site. Een waardevol digitaal instrument.

Straten zonder putjes

(Kolkloze wijk Alteveer, Ommen)

Voorbeeldensite Climatescan 

(www.climatescan.nl)

Waterplein

(Eikendonkplein, Den Bosch)

Een speelplaats of waterberging? Het is 

allebei. Bijna altijd kan op deze groene  

speelplek worden gespeeld. Alleen als 

het hevig of langdurig regent stroomt 

water vanuit het hemelwaterriool in deze  

verlaagde groene zone om te infiltreren. 

Een wadi. De speelelementen zijn zo

gemaakt dat ze ook gebruikt kunnen wor-

den als de wadi vol water staat. Een prach-

tig voorbeeld van multifunctioneel gebruik.

Dit verdiept aangelegde plein is omringd 

door een nieuwe woonwijk. Net als bij 

bovengenoemde wadi kan ook hier regen-

water uit de omgeving tijdelijk worden 

geborgen. Het is een plek van de buurt voor 

ontmoeting, spelen en recreëren. Al in de 

planfase van de wijk is rekening gehouden 

met het effectief bergen van water. 

Ook hier worden meerdere functies effec-

tief benut op hetzelfde stukje grond. 

Wadi met een plus

(Bruinleeuwstraat, Dalfsen)

INSPIRATIE PROJECTEN
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Het opstellen van het uitvoeringsplan doet de gemeente 

samen met betrokken partijen. We gaan niet alleen kijken 

naar de fysieke maatregelen die we moeten nemen om 

klimaatverandering het hoofd te bieden. We gaan ook 

kennis en ideeën delen. We denken dan bijvoorbeeld aan 

het oprichten van kennisgroepen, een internetplatform 

en/of social media. Ook is het mogelijk om goede 

initiatieven en kansrijke ideeën te belonen, bijvoorbeeld 

met een ‘ klimaatprijs’  en/of een publicatie. We willen 

zoeken naar samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, 

bewoners, organisaties en overheden. Zo kan de impact van 

klimaatrobuuste maatregelen vergroot en versterkt worden.

OPMAAT 
NAAR DE 

UITVOERING
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De visie ‘Klimaatrobuust Hoogeveen’ 

heeft een nauwe relatie met de volgende 
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Duurzamer Hoogeveen 2017 – 2021

·         Watertakenplan Fluvius 2016-2021
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Jan Supèr

Jan is beleidsadviseur water bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Met zijn presentatie gaf hij 

allereerst inzicht in alle werkzaamheden van het schap. Daarna ging hij in op bedreigingen en de 

kansen die het waterschap ziet als het gaat om klimaatverandering. 

Ook Jan kwam uiteindelijk uit bij de gezamenlijke rol van alle gebruikers in de openbare ruimte.

Forumdiscussie:

Voor de forumdiscussie waren een aantal sprekers uitgenodigd die allemaal vanuit een andere 

discipline aanschoven. Zo waren aanwezig:

• Henk Oegema: Dagelijks Bestuurslid WDODelta

• Ruben de Boer: Hovenier

• Bert Zuidema: Directeur Zuidema-Groep

• Grietje Loof: Voorzitter IVN Hoogeveen

• Gert Vos: Wethouder Duurzaamheid

• Thomas Klomp: adviseur gemeente Hoogeveen

In de discussie werd allereerst gevraagd of het thema leeft in het werkveld van de aanwezigen. IVN 

probeert natuureducatie dicht bij kinderen en volwassenen te brengen en nieuwe natuur helpt daarbij. 

Het leeft bij IVN een beetje, maar er zal nog een duidelijke koppeling gemaakt moeten worden 

tussen natuur en klimaatadaptatie. Ruben ziet dat mensen steeds vaker een onderhoudsvriendelijke 

tuin willen. Vaak wordt daar onder verstaan dat er veel bestrating moet komen. Het thema leeft bij 

hoveniers een beetje, maar bij inwoners niet of nauwelijks. Vanuit het waterschap geeft Henk aan dat 

dit daar wel speelt. Met het project Klimaat Actieve Stad (KAS), een nieuwe openbare Klimaat Atlas 

en nieuwe beleidsvormen is klimaatadaptatie daar aanwezig. Daarnaast is er tussen gemeente en 

waterschap al voortdurend overleg over het thema. 

Alle partijen geven aan dat er de komende jaren in de bebouwde omgeving nog een tandje bij 

moet als het gaat om wateroverlast en hitte in de stad. Als voorbeeld worden de pleinen rondom 

de hoofdstraat aangegeven. Trieste, grijze vlaktes zonder groen, schaduw en berging voor water. Als 

toekomst voor Hoogeveen ziet IVN graag meer groen in de openbare ruimte. Als schaduw,

als verblijfplek maar ook als ontmoetingsplek tegen vereenzaming. Het thema heeft binnen het 

onderwijs een vlucht gekregen. Dit zie je terug in de omgeving. Ruben ziet een toekomst van 

Hoogeveen voor zich waarin gemeente en hoveniers (maar ook andere bedrijven) samen optrekken 

naar de inwoners toe in het belang van klimaatadaptatie. Een lokaal platform zogezegd waar 

gemeente en zakelijke partijen samenwerken aan een klimaatrobuuste omgeving.

Bert Zuidema ziet een stad voor zich waarin alleen maar afvalwater door een pijp gaat. 

Hemelwater wordt anders afgevoerd. Oppervlakkig, via groen. Meer wateroppervlakte in de stad.
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De belangrijkste punten van de avond als input voor de visie:

• Start met een groep enthousiastelingen, daar waar de energie zit.

• Werk met ‘klimaatambassadeurs’ richting particulieren.

• Niet verplichten. Stimuleer inwoners en bedrijven met bijvoorbeeld subsidie op goed gedrag en 

zorg daarbij voor een goede marketingstrategie en eenduidige communicatie. 

• Communiceer niet alleen over het klimaat. Verbreed het ook naar andere functies zoals beleving, 

ontmoeting, spelen enz.

Op 3 mei 2017 vond in de Tamboer een dialoogavond plaats met als thema klimaat- adaptatie.

De avond werd georganiseerd met als doel om informatie op te halen die als input gebruikt kan 

worden in het ‘Visiedocument Klimaatadaptatie’ dat momenteel wordt opgesteld.

Onder klimaatadadaptatie verstaan we: ‘het aanpassen van onze omgeving naar de extreme grillen 

van het nieuwe klimaat’. In totaal waren 25 mensen aanwezig om mee te praten over het thema, 

onder leiding van voorzitter Bert Hansma van de gemeente Hoogeveen.

Gert Vos

De avond werd ingeleid door Gert Vos, wethouder duurzaamheid. Hij benadrukte dat het veranderende 

klimaat gevolgen gaat hebben op manier hoe wij onze openbare ruimte gebruiken, maar ook 

vormgeven. De visie die nu wordt geschreven draagt bij aan een uitgewerkt plan om als stad en 

gemeente de komende decennia klimaatrobuust te worden.

Thomas Klomp

Adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie Thomas Klomp presenteerde wat water en hitte kunnen 

doen met een stad. Maar ook dat Hoogeveen de écht flinke buien vooralsnog bespaard is gebleven. 

Met een doorkijkje naar ‘als het dan toch even harder gaat’, liet hij zien wat er met Hoogeveen gebeurt 

bij langdurige hitte en extreme neerslag. Thomas is vaak op zoek naar nieuw mogelijkheden en 

oplossingen. Een aantal voorbeelden werd gepresenteerd. De conclusie was dat met wat we nu weten 

er gewerkt moet gaan worden om Hoogeveen en de dorpen klimaatrobuust te maken.

Niet alleen de gemeente en het waterschap, maar ook inwoners en bedrijven hebben hier een rol in.



Tafel 3:

Nog dit jaar start de gemeente met plannen voor 

het herinrichten van de Hoofdstraat en de pleinen 

en de parkeerterreinen eromheen. Om het 

centrum aantrekkelijker en gezelliger te maken 

en meer mogelijkheid voor beleving en verblijf 

toe te voegen. Dit is een uitgelezen kans om het 

centrum ook klimaatrobuust te maken. 

De tafelgenoten delen met elkaar wat de sterke 

en de zwakke punten nu zijn, maar vooral 

welke kansen ze zien:

• Meer groen en water: dat ziet er mooi en aantrekkelijk uit, maar is ook functioneel: het helpt bij 

het opvangen van overtollig water en het biedt verkoeling op hete dagen.

• En dan dat water en groen het liefst op leuke manieren inpassen. Zet eens een watertoren in 

de Hoofdstraat. Zorg voor water waar kinderen (en volwassenen) mee kunnen spelen. 

Maak van Park Dwingeland en van een aantal pleinen groene oases. Waar jong en oud elkaar 

kunnen ontmoeten.

Uit de gevoerde gesprekken, de forumdiscussie en de dialoogtafels zijn de volgende woorden het 

meest voorgekomen. Ze zijn gebundeld in een woorden wolk.
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Na een korte pauze werden de 3 discussietafels gepresenteerd, waar de aanwezigen in 3 rondes en in 

verschillende samenstelling:

1. Wat moet ik er mee? Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, gebruikers, olv Jan Supèr, waterschap 

WDODelta.

2. Klimaatadaptatie. Wat is de rol van de overheid? Olv. Thomas Klomp gemeente Hoogeveen.

3. Hoe zorg je voor een klimaatrobuust stadscentrum? Olv Maartje Scholten, projectleider Stadscentrum, 

gemeente Hoogeveen

Tafel 1:

Volgens het principe ‘iedere druppel telt’ hebben 

we iedereen nodig. De aanwezigen bij deze tafel 

zien zich voornamelijk als voortrekkers, ‘believers’ 

of ‘early adapters’. Om anderen mee te krijgen 

in het treffen van de juiste klimaatrobuuste 

oplossingen in, om en aan het huis geloven we in 

bewustmaking, ontzorgen en overtuigen. Niet in 

controleren en/of straffen. Herhaling is de kracht 

van reclame. De boodschap moet steeds weer 

aankomen, op allerlei manieren, via meerdere instanties/kanten. We mogen en kunnen onszelf nog 

tijd gunnen. Met een lang adem moet ook worden ingezet op de volwassenen van 2050. Het onderwijs 

mág hier niet vergeten worden. We zullen hierbij innovaties nodig hebben, net als goede voorbeelden.

Tafel 2:

De rol van de overheid moet aanwezig zijn, maar niet overal op de 

voorgrond. Er moet gezocht worden naar belangrijke ambassadeurs, 

die bij de inwoners thuiskomen op natuurlijke momenten.

Hoveniers, bouwbedrijven, stratenmakers en misschien wel zorg 

gerelateerde instellingen. Wanneer zij vanuit de gemeente/

waterschap kunnen worden voorzien van goede informatie en 

misschien zelfs financiële prikkels, komt de informatie veel beter aan 

als alleen via het torentje. Stimuleren is het toverwoord.

Daarnaast moet de gemeente aan de voorkant nu genoeg investeren 

om stráks klimaatrobuust te zijn. Beter bouwrijp maken van uit te 

geven grond ivm infiltratie, betere boom groeiplaatsvoorzieningen, 

meer groen met meer zorg, goede en robuuste voorzieningen die 

jaren meekunnen. De gemeente zal meer aan de slag moeten met 

voorlichting en haar zichtbaarheid in dit thema.



Masterclass Sessie 1: Weten

In de eerste sessie was het natuurlijk kennismaken en aftasten. Ineens zaten de collegebanken vol met 

waterschapsmedewerkers van binnen en buiten, ingenieurs van adviesbureau’s, gemeentelijke

adviseurs van diverse disciplines en een afgevaardigde van het ministerie. Om te ‘weten’ moet je 

kijken, onderzoeken en doorvragen. Dat is precies wat er is gedaan in de drie deelprojecten die samen 

het impactproject vormen. De uitkomsten van de drie deelprojecten (neerslagstresstest, 

hittestresstest en een waterstructuurontwerp) zijn deze eerste sessie uitgebreid gedeeld met alle aan-

wezigen. Maar om deze materie goed te kunnen plaatsen, is het van het grootste belang dat iedereen 

weer even scherp heeft wat klimaatverandering nu ook weer is. Wat komt er op ons af? Wat zijn de 

feiten en de fabels? Wat gaat er goed, maar wat juist mis?

De uitnodiging gaf al duidelijk aan: “Ik bekijk de stad door een andere bril”. En als er ook een 3d-bril 

aan vast geniet zit, dan prikkelt het mensen wel om te komen kijken.

Met medewerking van de Rijkuniversiteit Groningen is het gemaakte neerslagstresstestmodel in 3D

gezet. In een speciale 3D bioscoop op de campus kreeg iedereen ook letterlijk ‘de andere bril’ op de 

neus. De grafisch engineers konden alle probleemgebieden laten zien, van alle kanten, van alle 

hoogtes. Ook konden collega’s zelf sturen waar het beeld naartoe moest.

Al snel slaat dan de stemming van ‘kennismaken’ naar ‘kenniskrijgen’. Het perspectief van loodrecht 

erboven vanaf je beeldscherm sloeg om in een echte andere kijk. De 3D benadering met stroombanen 

en doorkijkjes gaf ineens meer waarde aan het begrip neerslagstress. Dat bleek heel duidelijk uit de 

opmerkingen uit allerlei hoeken van de organisatie.

Na de 3D visualisatie is klassikaal verder gegaan met het duiden van termen als hittestress en droog-

testress. Ook hebben de deelnemers door middel van climatescan.nl een inkijk gekregen in wat er 

landelijk maar óók in Hoogeveen al speelt op het gebied van klimaatbestendig inrichten. Het was voor 

velen een eye-opener dat er al zoveel is gedaan en dat het relatief makkelijk te vinden is.

Quotes van deelnemers:

Kees, stedebouwer: “Het samen kijken en samen denken over water werkt inspirerend en laat ook de 

gedachten sneller stromen”.

Henk, waterschapper: “De stap van plat naar 3D is zeer waardevol. Water krijgt daardoor echt een plek 

in de ruimte. En niet altijd de plek waar het zou moeten zijn!”

   

Masterclass Sessie 2: Willen

Een maand na de 3D sessie in Groningen was het Waterschap in Meppel gastheer voor de sessie met 

als thema ‘Willen’. En nagenoeg alle aanwezigen van de vorige keer waren er ook nu weer bij.

Na een korte terugkoppeling van de eerste sessie en het delen van indrukken werd meteen gestart 

met een excursie door een buurt van Meppel. In de wijk Ezinge is door de gemeente Meppel 
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Sfeerverslag Masterclasses ‘Klimaatbestendig Inrichten Hoogeveen’:

Van ‘idee’ naar impactproject

Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA) wil bereiken dat in 2020 waterrobuust en 

klimaatbestendig inrichten ‘de normaalste zaak van de wereld’ is. Enkele projecten in Nederland 

worden door het SRA geselecteerd als impactproject. Deze impactprojecten dragen bij aan het 

ontwikkelen van de werkbare praktijk en het bruikbare instrumentarium. Impactprojecten zijn 

gebiedsgerichte projecten op het gebied van klimaatbestendige stad, waterrobuust inrichten, vitale en 

kwetsbare objecten of slimme combinaties, die wezenlijk bijdragen aan de benodigde verandering in 

denken en doen en een duidelijke voorbeeldwerking hebben.

Begin 2014 dienden de gemeente Hoogeveen en (voorheen) waterschap Reest en Wieden een plan in 

bij het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA) en kreeg daarmee 

de status van ‘impactproject’. Het impactproject ‘Klimaatbestendig inrichten in Hoogeveen’

De gemeente Hoogeveen ondertekende in 2014 al de “Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie”. 

Hoogeveen wil een strategie ontwikkelen die leidt tot een klimaatbestendige inrichting van o.a. 

het centrumgebied van de stad. Deze strategie moet worden geïmplementeerd in plannen en 

projecten in de gemeente. Om een beeld te vormen van de problematiek is door de gemeente en het 

waterschap een stresstest voor het centrumgebied uitgevoerd. De grootste uitdaging is om op basis 

van deze resultaten de juiste maatregelen te nemen. Om een goed beeld te krijgen welke adaptieve 

maatregelen er mogelijk zijn, is met ondersteuning van het SRA een masterclass ontwikkeld voor 

medewerkers op het gebied van groen, riolering, water en ruimtelijke ordening.

In drie sessies gingen zij concreet aan de slag met de klimaatbestendige inrichting van Hoogeveen.

De 3 masterclasses

Met de uit het SRA verkregen subsidie is door waterschap en gemeente i.s.m. Hanzehogeschool 

Groningen een ‘Masterclass Klimaatbestendig inrichten in Hoogeveen’ opgezet. De insteek is heel 

duidelijk geweest dat de masterclass zich richt op het proces binnen een gemeentelijke organisatie 

en juist minder op de techniek. Dit is gedaan omdat binnen gemeenten de kennis over klimaat 

en adaptatie doorgaans beperkt is en vaak bij één persoon ligt. Door aan de slag te gaan met de 

vraag “Hoe krijg ik deze materie gedragen en verder bij collega’s binnen mijn organisatie?”, is een 

masterclass opgezet waarvan de formule ook voor andere gemeenten zou kunnen werken.

De gekozen structuur over de drie sessies is weten – willen – werken, naar de gelijknamige trits van het 

Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

De masterclass werd geleid door Floris Boogaard, lector Ruimtelijke Transformaties aan de 

Hanzehogeschool Groningen. Tijdens de sessies is hij begeleid door Marthijn Manenschijn van 

waterschap Drents Overijsselse Delta en Thomas Klomp van de Gemeente Hoogeveen.



Masterclass Sessie 3: Werken

De laatste sessie brachten de deelnemers door in het hart van de plek waar het allemaal

om draaide. Hoogeveen.

In het plenaire deel werd verteld en opgehaald wat de voorgaande sessies, maar vooral ook de 

tussenliggende tijd met de deelnemers had gedaan. Welke zaken bleven hangen, en waarom?

Om voor een dynamische vervolg van de middag te zorgen is gekozen voor een actieve sessie met 4 

verschillende werktafels. Deelnemers konden zelf een tafel kiezen en er werd één keer

tussendoor gerouleerd. Twee tafels bestonden uit kaarten met de plekken die uit de ‘weten’ sessie 

als belangrijk werden aangemerkt. De pleinen in Hoogeveen stonden centraal en een belangrijk 

verkeersknooppunt in de ring van Hoogeveen werd nader uitgelicht. Deelnemers konden van langzaam 

dromen over oplossingen terug naar de beperkingen van de realiteit. Het gaf boeiende inzichten in de 

verschillende ideeën en creativiteit van allerlei vakdisciplines, die soms heel objectief naar de situatie 

konden kijken. Het heeft ook vakspecialisten soms in een andere, interessante richting gezet.

Voor één van de tafels was Irene Poortinga van Amsterdam Rainproof gevraagd. Zij geeft samen met 

een team in Amsterdam richting aan de implementatie van het idee van klimaatadaptatie bij burgers. 

Door bedrijven, burgers en verenigingen op een simpele maar doordachte manier mee te nemen in 

klimaatverandering, eenvoudige oplossingen aan te bieden en leuke bijeenkomsten daaromheen te 

organiseren worden daar aanzienlijke successen geboekt.

Door te vertellen over deze manieren en de aanpak zijn veel collega’s zich bewuster geworden van het 

feit dat niet alleen de opgave, maar juist ook de oplossing bij ons allemaal ligt.

Niet alleen bij de gemeente. Bij de laatste tafel werd door Johan Bouma van Wareco de waterstructuur 

uitgelegd. De deelnemers konden aangeven welke kansen zij zagen voor de wijken in de directe 

omgeving van de structuur. Ook hier werd door verschillende disciplines weer anders naar gekeken en 

de uitkomsten zijn waardevol en ook toepasbaar gebleken.

Tegen het einde van de eerste ronde schoven ook de verantwoordelijk wethouder en 

waterschapsbestuurder aan. Ook zij ondervonden aan den lijve dat het zowel lastig als uitdagend is om 

multidisciplinair naar bepaalde opgaven te kijken. Alle tafelbegeleiders leverden de resultaten plenair 

op en de dag eindigde met een laatste ronde argumenten, vragen en tips voor het vervolg.
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ongeveer 5 jaar geleden waterdoorlatende verharding gelegd. Tot op heden heeft de gemeente 

gekozen voor een onderhoudsprogramma dat gelijk staat aan normale bestrating. Niet extra vegen,

schrobben of preventief reinigen dus. Het was dus interessant om te weten of deze bestrating nog 

goed werkt. Zeker omdat een aantal gemeente- en waterschap medewerkers de gedachte deelden dat 

waterdoorlatende verharding helemaal niet werkt. Laat staan als je hem niet onderhoudt.

Voor de masterclass is door studenten van de Hanzehogeschool een straatvak afgezet en omdijkt.

In aanwezigheid van de deelnemers is het vak onder water gezet. Op deze manier kreeg iedereen 

goed zicht op de materie en werd duidelijk geconstateerd dat de straat water doorlaat.

Dat bleek ook een aantal dagen later, na het analyseren van de loggerdata. Weliswaar niet met de 

cijfers van in het begin, maar nog steeds een dikke voldoende.

De terugweg werden in het voorbij gaan ook voorbeelden van oppervlakkige afstroming naar de sloot 

en een groendak bekeken. Aangekomen op het parkeerterrein van voormalig waterschap Reest en 

Wieden stond een 2e onderzoeksopstelling klaar. Het waterschap heeft op haar terrein bij de aanleg 

meerdere waterbergende voorzieningen gemaakt als voorbeeld voor belangstellenden. In deze 

opstelling werd een volgelaten bergingsvoorziening met ‘watershell’ langzaam leeggelaten.

Ook deze resultaten lagen na een aantal jaren na aanleg nog geheel in lijn met de verwachting.

Tijdens de plenaire vervolgsessie zijn de deelnemers door Floris eerst geïnformeerd over een aantal 

bekende, maar ook minder bekende klimaatbestendige maatregelen.

Sommige begeleid met filmpjes, zoals een waterplein. Anderen met alleen foto’s en kleine uitleg. 

Uiteindelijk zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met het invullen van een infosheet.

‘Welke voorzieningen ken ik al? Van welke denk ik dat ze niet goed werken en waarom? Van welke 

denk ik dat ze wél goed werken en waarom?’. Deze vragen kon men beantwoorden en toevoegen 

aan een lijst. Als afsluiter is iedereen gevraagd om een foto te maken van een situatie waar 

klimaatbestendig inrichten goed naar voren komt, of juist niet.

Deze middag werden er veel spookverhalen ontkracht en nieuwe inzichten opgedaan. Onder het mom 

‘met de neus op de feiten’ werden mythen en fabels rondom bepaalde klimaatbestendige inrichtingen 

ontrafeld. Het gaf een merkbare ruimte om verder te denken met z’n allen. 

De weg lag vrij naar de laatste sessie.

Quotes van deelnemers:

Henk-Jan, gebiedsbeheerder: “Vooral SAMEN werken tussen verschillende organisaties en afdelingen in 

een grote meerwaarde in dit proces”
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Conclusies:

Voor het waterschap en voor de gemeente is de masterclass een bijzonder waardevol instrument 

gebleken. En dat geldt voor zowel de afzonderlijke organisaties als voor de individuele deelnemers. 

Het heeft de onderlinge band tussen medewerkers van de twee organisaties versterkt, waar deze 

overigens al niet slecht was. “Samen” bleek het sleutelwoord.

Op beide werkvloeren zijn collega’s uit de openbare ruimte niet langer meer een vreemdeling. 

De masterclass dwong de aanwezigen ook om te luisteren naar de inzichten en problemen van 

een andere vakdiscipline. Het bood ruimte voor een constructieve manier van werken aan één 

bepaald thema: “klimaatbestendig inrichten”. De wijze waarop we rekening moeten houden met 

klimaatverandering vergt binnen beide organisaties een cultuurverandering waar we best even bij stil 

mogen staan. De serie masterclasses heeft zeker geholpen deze cultuurverandering te versnellen.

De opzet van de masterclass was breed en vroeg relatief veel tijd van een grote groep mensen. 

Toch zijn beide organisaties bereid geweest deze tijd en inzet te leveren omdat zij het procesmatige 

doel van de sessies onderstrepen. Op de werkvloer is nu al merkbaar dat men bij vraagstukken die 

klimaatverandering betreffen elkaar veel sneller weet te vinden en weet ‘waar abraham de mosterd 

haalt’. Het biedt een efficiëntere werkwijze die tot zijn recht komt bij alle projecten die (gaan) spelen 

in de openbare ruimte. De opgave blijft immers.

In Hoogeveen zijn de uitkomsten van de deelprojecten en de opbrengsten van de masterclasses 

gepresenteerd aan het college. Deze zijn serieus, maar enthousiast ontvangen. Inmiddels werkt de 

gemeente Hoogeveen aan een integrale watervisie die in de basis zal beschrijven hoe Hoogeveen de 

komende decennia om zal gaan met klimaatverandering en hoe oplossingen in verschillende vormen 

kunnen worden toegepast bij elke ontwikkeling die de stad doormaakt. Daarnaast wordt gewerkt aan 

een uitvoeringsplan waarbij gekeken wordt hoe het ‘laaghangend fruit’ op korte termijn kan worden 

gerealiseerd. De Masterclasses zijn geëvalueerd en de resultaten (inter)nationaal gepubliceerd

en gepresenteerd bij diverse bijeenkomsten.

Thomas Klomp (Gemeente Hoogeveen)

Marthijn Manenschijn (Waterschap Drents Overijselse Delta) 

Floris Boogaard (Hanzehogeschool Groningen)

Met dank aan het Stimuleringsprogramma Ruimtelijk Adaptatie.



Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Heemskerk, Gemeente Den Haag, hierna te noemen: ‘Individuele 

Gemeenten Die Ondertekenen’;

7. Samenwerking Water Regio Achterhoek+ en het Platform Slappe Bodem;

8. Genoemden onder 3., 4., 5., 6., en 7. samen te noemen: ‘Overheden Die Ondertekenen’

Hierna tezamen ook genoemd: Partijen,

2. constateren dat:

a) bouwen aan een klimaatbestendig en waterrobuust stedelijk gebied samenwerking vraagt van allen 

die in het stedelijk gebied wonen en werken en de betrokken overheden;

b) Marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennis- , onderwijsinstellingen een coalition of the 

willing willen smeden;

c) overheden1 samen het beleidsvoorstel ‘Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie’ hebben voorbereid; het 

Rijk, IPO, UvW en VNG bereid zijn om voor de beleidsmatige verankering hiervan het ‘Bestuursakkoord 

Deltaprogramma’ te sluiten2;

d) Een coalition of the willing van individuele nietoverheden èn individuele overheden de 

Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie en het Bestuursakkoord Deltaprogramma verbreedt en versterkt,

3. onderschijven het belang van klimaatbestendig en waterrobuust (her)ontwikkelen, omdat:

a) stedenendorpendeplekkenzijnwaarNederlanderswonen,werken,ondernemenenhun vrije tijd 

doorbrengen. Dat de stad de motor is van de economie. Dat een goede kwaliteit van de leefomgeving 

van steden en dorpen daarom essentieel is;

b) doorvoortgaandeverstedelijkingdekwetsbaarheidvangrotedelenvanNederland toeneemt voor de 

gevolgen van overstromingen, extreem weer, relatieve bodemdaling, stijging van de zeespiegel,

een grotere kweldruk en verzilting3;

c) het bebouwde gebied in Nederland door extreem weer zoals zware regenval, langdurige droogte en 

hoge temperaturen nu al regelmatig te maken heeft schade aan gebouwen, boven-en ondergrondse 

infrastructuur, groenvoorzieningen, groter gezondheidsrisico voor bewoners.

Een schade die tot 2050 tot tientallen miljarden kan oplopen4;

d) klimaatveranderingendeaanpakdaarvankansenbiedt,diebenutkunnenwordendoor slim

te investeren, realiseren en beheren; en kansen biedt voor ondernemerschap en innovatie,

2 De koepels ondertekenen het Bestuursakkoord Deltaprogramma. Voor deze intentieverklaring gaan de ondertekenaars 

er vanuit dat de ondertekenende overheden de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie uitvoeren en in dat kader voor 2020 

klimaatbestendigheid van het eigen plangebied analyseren (‘weten’), de resultaten van deze analyse vertalen in een gedragen 

ambitie en een adaptatiestrategie met concrete doelen (‘willen’) en de beleidsmatige en juridische doorwerking van deze 

ambitie borgen voor uitvoering (‘werken’). 

3 DPNH, Knelpuntenanalyse DPNH, 2011 4 Hoogvliet, Schades door watertekorten en –overschotten in stedelijk gebied, 2012

5 zoals de verkeers, afvalwater, drinkwater, gas, elektriciteits, ICT en data-infrastructuur

6 De overheden gaan aan de slag met de stappen ‘weten’, ‘willen’ en ‘werken’ en organiseren daarbij draagvlak. 

In deze intentieverklaring verklaren de partijen hieraan vanuit hun eigen rol bij te willen dragen.
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Deltaprogramma | Nieuwbouw en Herstructurering

Algemene Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie

9 oktober 2014

1. De Partijen

1. AlliantieVereniging, Ambient advies BV, ARCADIS, Atelier GROENBLAUW, BNA, Bouwend Nederland, 

Branchevereniging VHG, CROW, de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen

en Planologen (BNSP), De Bouwcampus, de Natuur en Milieufederaties , de Technische Universiteit 

Delft, Deltares, Designlab 2902, Ecorys, Elma Stedenbouw, F30, Grontmij Nederland B.V., 

Hanzehogeschool Groningen, Heijmans, HKV lijn in water B.V., Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool 

VHL University of Applied Sciences Leeuwarden/Velp, Interdelta Nederland, KCAF, Kupers & Niggebrugge 

BV, LUZ architecten, Master City Developer, MBDSO, Movares Nederland BV, MUST Stedebouw BV, Naeff 

Consult B.V., Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL), Nelen & Schuurmans, 

NLingenieurs, OneWorld Water, ORG-ID B.V., Prof. Ir. Jan Brouwer Architect, RebelGroup, Rho-adviseurs, 

SBRCURnet, SITE urban development, Staatsbosbeheer, Sterk Consulting, Stichting de Levende Stad, 

Stijl advocaten, SVP Architectuur en Stedenbouw, Tauw, TNO, Urbancore, Vereniging gemeenten voor 

Duurzame Ontwikkeling (GDO), Vereniging Klimaatverbond Nederland, Vereniging van Waterbouwers, 

Wageningen UR, Wareco Ingenieurs, Water Governance Centre , Water Natuurlijk, Waterregisseurs, 

Watertorenberaad, Wellantcollege, Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling BNSP/NVTL, Wing 

Process Consultancy BV, Saxion, Twynstra Gudde, WoW Amsterdam, hierna te noemen: ‘Marktpartijen, 

Maatschappelijke Organisaties, Kennis-, Onderwijsinstellingen Die Ondertekenen’;

2. de drinkwaterbedrijven, vertegenwoordigd door VEWIN, hierna te noemen

‘Netbeheerders Die Ondertekenen’;

3. het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, hierna te noemen: ‘Ministerie’;

4. de provincies, vertegenwoordigd door het Interprovinciaal Overleg, hierna te noemen: ‘Provincies’;

5. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Rijnland,

Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap Groot Salland, Waterschap Peel en Maasvallei, 

Waterschap Rivierenland, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Vechtstromen, Waterschap 

Hollandse Delta, hierna te noemen: ‘Individuele Waterschappen Die Ondertekenen’;

6. Gemeente Amersfoort , Gemeente Amsterdam, Gemeente Arnhem, Gemeente Breda, Gemeente 

Delft, Gemeente Den Helder, Gemeente Deventer, Gemeente Dordrecht, Gemeente Eindhoven, 

Gemeente Gouda, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Hoogeveen, Gemeente Nieuwegein, 

Gemeente Oudewater, Gemeente Rotterdam , Gemeente Tilburg, Gemeente Utrecht, Gemeente 

Vianen, Gemeente Woerden, Gemeente Zwolle, Gemeente Bunnik, Gemeente Houten,

1 Ministerie van IenM, IPO, UvW, VNG



• met het vroegtijdig in overleg gaan en inbrengen van beschikbare kennis over bodem,  

het watersysteem en ondergrond;

• aan te sporen tot innovatie en co-creatie en daaraan zelf bij te dragen door vanuit de eigen rol en 

verantwoordelijkheid kennis en ervaringen over klimaatadaptatie te ontwikkelen en delen met 

partners en in samenwerkingsverbanden;

• in samenwerkingsverbanden initiatieven te ontwikkelen om bij gebiedsontwikkeling kansrijke 

maatregelen voor klimaatbestendigheid te ontdekken en toe te passen, door bijvoorbeeld het sluiten 

van regionale/lokale deals over ruimtelijke adaptatie in concrete projecten of programma’s.

Marktpartijen, Maatschappelijke Organisaties, Kennis- , Onderwijsinstellingen Die Ondertekenen:

• besteden in diensten en producten op het gebied van onderzoek, onderwijs, plannen, realisatie, 

beheer en onderhoud van ruimtelijke initiatieven en hun corporate communicatie actief aandacht 

aan klimaatadaptatie;

• stimuleren onderwijs en onderzoek voor verdere ontwikkeling van kennis ten behoeve 

van klimaatadaptatie van het stedelijke gebied.

Overheden Die Ondertekenen:

• delen de bevindingen uit analyse van effecten van klimaatverandering met burgers, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties en informeren hen over maatregelen die zij zelf kunnen treffen;

• beschrijven in ruimtelijke plannen, indien analyse van effecten van klimaatverandering hiertoe 

aanleiding geeft, de wijze waarop klimaatadaptatie is opgenomen in het betreffende plan.

Provincies:

• Willen samen met waterschappen en andere partners werken aan klimaatbestendige inrichting van 

regionale watersystemen en dragen daarmee onder andere bij aan de vermindering van wateroverlast 

en - tekort in het stedelijk gebied.

• Stimuleren dat klimaatadaptatie een integraal onderdeel is van duurzame stedelijke ontwikkeling, 

zie het bovenstaande punt.

• Stimuleren bij gebiedsontwikkeling de toepassing van maatregelen om klimaatbestendigheid 

te verbeteren.

• Faciliteren, indien gewenst, gemeenten met kennis en advies op het gebied van een 

klimaatbestendiger inrichting van het stedelijk gebied.
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4. spreken de volgende intenties uit:

Deel 1: Ambities voor klimaatbestendige stad in 2050 en tussendoelen in 2020

Partijen delen als ambitie voor het stedelijk gebied dat in 2050, bij hevige neerslag of bij hoog water 

aan de kust en in rivieren, schade aan gebouwen waar redelijkerwijs mogelijk, wordt voorkómen, 

mensen en diensten de hoofdwegen kunnen blijven gebruiken en de gezondheid niet bedreigd wordt; 

dat slachtoffers, schade en maatschappelijke ontwrichting, waar redelijkerwijs mogelijk, worden 

voorkómen; dat in 2050 de waterkwaliteit nog goed is. Voor perioden van droogte en/of hitte en lage 

grondwaterstanden delen Partijen de ambitie dat in 2050 aantasting van funderingen,

ongelijkmatige zetting en schade aan groen, aantasting van de gezondheid van mensen en van de 

leefbaarheid van de stad zo veel mogelijk wordt voorkómen en de stedelijke infrastructuren5 zo veel 

mogelijk blijven functioneren. Partijen onderschrijven het doel dat klimaatbestendig en waterrobuust 

inrichten uiterlijk 2020 integraal onderdeel is van beleid en handelen. Partijen ontwikkelen de kennis die 

hiervoor nodig is en die het benutten van de kansen, die de adaptatiestrategie2 biedt, mogelijk maakt. 

De partijen in de realisatieketen (overheden en niet-overheden) hebben in 2020 samen werkwijzen 

ontwikkeld (o.a. voor aanbestedingen), die innovatie op het gebied van klimaatadaptatie mogelijk maken 

en zo veel mogelijk ruimte bieden voor dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Overheden 

Die Ondertekenen zorgen ervoor dat in 2020 de uitkomsten van de analyse, de ambities, concrete doelen 

en de adaptatiestrategie die zij in het kader van de implementatie van de Deltabeslissing ruimtelijke 

adaptatie (zie bijlage I) opstellen6 bij derden bekend zijn. Partijen bevorderen, waar mogelijk, draagvlak 

voor deze gezamenlijk te stellen ambities, concrete doelen en adaptatiestrategie. 

Deel 2: Governance Klimaatbestendige Stad

Partijen hebben de intentie samen te bouwen aan de klimaatbestendige stad door 

(voor zover van toepassing vanuit de eigen rol):

• klimaatmitigatie en -adaptatie, ruimtelijke kwaliteitsopgaven, economie, leefbaarheid en gezondheid 

te zien als één stedelijke opgave die om integrale oplossingen vraagt;

• het water in de stad in beschouwing te nemen als één systeem, waarvan de onderdelen grond-, 

hemel-, oppervlakte-, en afvalwater samenhangen, zowel onderling en als in hun relatie tot de 

openbare ruimte: kwantitatief en kwalitatief, functioneel en financieel;

• bij financiële berekeningen en afwegingen uit te gaan van een tijdshorizon die past bij de levensduur 

van de objecten (Life Cycle Costs) en daarbij de gevolgen van klimaatverandering te betrekken;

• potentiële maatregelen voor klimaatbestendigheid7 standaard te verwerken in ontwerpend 

onderzoek, ontwerpen, ruimtelijke plannen, beheer en onderhoud;

• waar mogelijk, burgers en burgerinitiatieven op het gebied van klimaatadaptatie te stimuleren  

en versterken;

• ondersteunen initiatiefnemers van gebiedsontwikkelingsprojecten (bestaande stad en nieuwbouw) 

7 Zie ‘Handreiking Ruimtelijke Adaptatie’



Slotbepalingen

Deze intentieverklaring treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en geldt tot 

31 december 2020.

Partijen onderteken de intentieverklaring door tekening van de bij deze intentieverklaring behorende 

handtekeningpagina. Partijen doen de intentieverklaring en de getekende handtekeningpagina toekomen aan 

het ministerie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Plesmanweg 1-6, 

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag, onder vermelding van ‘Ondertekening Algemene Intentieverklaring 

ruimtelijke adaptatie’). De intentieverklaring en handtekeningpagina’s worden gedurende de looptijd van de 

intentieverklaring gehouden door het ministerie.

Organisaties (bedrijven, maatschappelijke organisaties, individueel of via koepelorganisaties, 

individuele waterschappen, individuele gemeenten) kunnen gedurende de looptijd van de intentieverklaring als 

partij toetreden tot de intentieverklaring. Een toetredende partij dient de intentieverklaring zonder voorbehoud 

te onderschrijven. Een toetredende partij maakt de intentie tot toetreding bekend aan het ministerie. Het 

ministerie bevestigd de toetreding aan de toetredende partij. De intentie tot toetreding en de bevestiging 

worden gedurende de looptijd van de intentieverklaring gehouden door het ministerie. Het ministerie maakt de 

toetreding bekend via het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie (www.ruimtelijkeadaptatie.nl).

Het ministerie van IenM evalueert in 2017 met Partijen de intentieverklaring en doet Partijen 

een voorstel voor het vervolg.

Alle in deze intentieverklaring genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen.

Partijen komen overeen dat de afspraken van deze intentieverklaring niet in rechte afdwingbaar zijn.

Datum: 9-10-2014

Gemeente Hoogeveen, vertegenwoordigd door:

Handtekening:

Naam: Gert Vos

Functie: Wethouder
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Individuele Gemeenten Die Ondertekenen:

• spannen zich samen met andere partijen (zoals het waterschap) in om te voorkomen dat de 

gezondheid van de inwoners van de gemeente wordt aangetast en de leefbaarheid van het stedelijk 

gebied afneemt door klimaatverandering.

Individuele Waterschappen Die Ondertekenen:

• zoeken voor ruimtelijke adaptatie waar mogelijk naar synergie tussen eigen plannen en andere 

ruimtelijke ontwikkelingen in de stedelijke omgeving.

Netbeheerders Die Ondertekenen:

• stellen een risicoanalyse klimaatverandering voor hun netwerk op en delen kennis met elkaar en 

andere belanghebbenden over gevolgde methoden en uitkomsten;

• analyseren de wederzijdse beïnvloeding van elkaars netwerken;

• optimaliseren hun netwerken in relatie tot de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.




