
Hoog en droog
Bouwstenen voor duurzame klimaatadaptatie op de hoge zandgronden

Frank van Lamoen
18 april 2016



Klimaatadaptatie hoge zandgronden



Wat maakt klimaatadaptatie lastig?
• Omgaan met onzekerheden 

 evalueren en leren

• Schakelen tussen korte en lange termijn
 over de grenzen van ‘no regret’ en 

bestuurstermijnen

• Samenwerken met veel partijen
 schakelen tussen rollen en belangen

• Samenwerken tussen sectoren 
 meekoppelen en ‘mainstreamen’

It is difficult to make 
predictions, especially 
about the future

Mark Twain



Omgaan met onzekerheden

(Naar  Hisschemöller, 1993)

Lerende benadering

• Actoren met verschillende belangen en opvattingen 
• Participatie van betrokken burgers
• Gelijkwaardigheid van actoren
• Kennis uit wetenschap én praktijk



Omgaan met samenhang en dynamiek

Versnipperde 
regio

Samenhangende
regio

Robuuste
regio

Verbonden
regio

Veerkrachtige
regio

Sectorale 
aanpak

Geïntegreerde 
aanpak

Verbinden
korte en lange
termijn

Verbinden 
over grenzen

Dynamisch 
omgaan met 
(klimaat) 
veranderingen

(Naar Brown, Keath & Wong, 2009)

Adaptieve arrangementen



Kansen en kwetsbaarheden

Kansen
veilig en aantrekkelijk:
- toerisme
- land- en tuinbouw
- wonen
- grondwatervoorraad

Kwetsbaarheden
wateroverlast en  droogte:
- natschade
- droogteschade
- natuurbranden
- waterkwaliteit

Klimaatadaptatie
- kansen herkennen en benutten
- kwetsbaarheden erkennen en aanpakken
- vinger aan de pols houden
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Alles draait om water
– Inzicht in dynamiek van 

aanvoer en gebruik

– Koppelen aan 
maatschappelijke trends: 
toekomstige vraag

– Koppelen aan 
klimaatscenario’s: 
toekomstig aanbod



Basis op orde: informatie
– Regionaal (of lokaal)  schaalniveau
– Gezamenlijke ‘taal’ in samenwerking
– Op maat en makkelijk te vinden



Regionaal klimaatportaal Brabant



Handreiking droge rurale gebieden
– Product van de ‘Hotspot’ Droge 

Rurale Gebieden uit het 
programma Kennis voor Klimaat

– Geen kookboek, maar grote 
lijnen

– Samenwerking kennis en 
praktijk: leren staat centraal

www.kennisvoorklimaat.nl



Vijf handelingsperspectieven
1. Regionaal ontwerp als gezamenlijke visie

• Samenhangende visie als ‘stip op de horizon’ voor samenwerkende 
partijen

• Kansen en opgaven concreet maken
2. Inzet ruimtelijke instrumenten

• Kansen voor meekoppelen benutten (multifunctioneel landgebruik)
• Ruimte voor actief grondbeleid en maatwerk (gebiedsaanpak)

3. Beheer grondwatervoorraden
• Zoeken naar nieuwe sturingsmechanismen

4. Samenwerking (‘governance’)
5. Blijven leren en evalueren



Samenwerken: Group Model Building



Leren: Adaptatie canvas



Op naar Arcadië...

...met MER?
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