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Stortbuien, hitte, droogte…. De zomer van 2018 bood een voorproefje
van wat klimaatverandering teweegbrengt: meer weersextremen,
meer overlast, meer noodgrepen, meer schade. Hoe maken we
onze omgeving klimaatbestendig? Op de oude voet blijven
bouwen, inrichten en beheren biedt geen uitkomst. Doorgaan
met werken vanuit aparte perspectieven evenmin. Deze
opgave vergt een andere, multidisciplinaire aanpak.

Hoe vinden nieuwe toepassingen hun weg naar de
openbare ruimte? Hoe komt prille samenwerking tot
bloei? Hoe worden nieuwe methoden dagelijkse
praktijk?

Ga jij de uitdaging aan?
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Klimaatadaptatie is een zaak van iedereen: overheden, burgers en bedrijven.

Alleen als de beheerders, gebruikers én bewoners van de stad hun omgeving

samen willen aanpassen, komt een klimaatbestendige stad in beeld. Hoe krijgen

we dat voor elkaar? Om een impuls te geven aan een andere manier van werken

organiseerden VPdelta en het Nationaal WaterTraineeship in juni een programma

voor jonge vakmensen van verschillende organisaties: de WaterStraat Trainee

Challenge. De WaterStraat is een Delftse proeftuin voor innovaties die de stad de

ergste buien helpen weerstaan. De technische oplossingen zijn er, maar hoe

komen ze op grote schaal in de stad terecht? Vier maanden lang staken 18 trainees

van 11 organisaties verdeeld over 3 teams 1 dag per week de koppen bij elkaar…

>De start
TEAM 1
Analyse werkproces 
gemeente Delft

Door in kaart te brengen hoe
in Delft aan een project wordt
gewerkt, ontdekt Team 1 dat
de manier van werken onvol-
doende integraal is om tot kli-
maatadaptieve oplossingen
te komen. De toepassing van
een instrument voor risico-
analyse in de planfase zorgt
ervoor dat verschillende
zienswijzen wel in één plan
samenkomen.
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De opbrengst van de eerste challenge? Scherpe analyses van

knelpunten in het werkproces van gemeenten, bruikbare

aanbevelingen én een realistisch stappenplan voor gemeenten. Alle

deelnemers zijn enthousiast over de formule. Het is inspirerend om

met andere jonge, nieuwsgierige en gedreven mensen een opgave van

een overheid of een bedrijf te tackelen. Het is leerzaam om over de

grenzen van het eigen werkveld heen te kijken. Het loont om ruimte te

scheppen voor nieuw elan.

>Het resultaat
TEAM 2
Knelpuntenanalyse maatregelen
tegen wateroverlast in twaalf 
gemeenten 

In weinig gemeenten is klimaatadap-
tatie al een toetsbare component in
het beleid. Het inbedden van con-
crete eisen in het beleid is dus nood-
zakelijk. Dan zal klimaatadaptatie
projectmatig worden begroot en ont-
staat er meer ruimte voor de toepas-
sing van innovaties. Hoe meer
innovaties voldoen aan gemeentelijke
ontwerpstandaarden, hoe beter dit
zal gaan. Tegelijkertijd moet klimaat-
adaptief ontwerp een optie worden in
de richtlijnen voor de inrichting van
openbare ruimte.

www.nationaleklimaatadaptatiechallenge.nl



>Een nieuwe ronde

Het dienen van een publiek belang valt samen met persoonlijke

ontwikkeling. Reden genoeg voor de initiatiefnemers om van deze unieke

gelegenheid een nationale oefening te maken, volgens hetzelfde recept:

met multidisciplinaire teams onder leiding van dossierhouders

(leidinggevenden), met mensen van binnen en buiten de watersector. De

Nationale Klimaatadaptatie Challenge biedt overheden, bedrijven en

kennisinstellingen de kans om jonge professionals te laten werken aan

concrete oplossingen voor een complexe opgave. Door handen en voeten

te geven aan abstracte doelen, maken ze de klimaatbestendige stad

tastbaar en haalbaar.

TEAM 3
Stappenplan voor klimaat-
adaptatie in stedelijk gebied

Van stresstest naar co-creatie:
team 3 beschrijft hoe elke ge-
meente in zes stappen in beeld
kan brengen waar overlast
wordt ervaren, hoe burgers
probleemeigenaar worden,
hoe klimaatadaptatie aan an-
dere functies wordt gekoppeld
en wat de baten zijn. Een zeer
bruikbaar vertrekpunt voor elke
gemeente.



>Enkele reacties
Trainee Van Mourik Bouw Christiaan Boon > ‘Ik bereid een reconstructie van
een kruispunt voor. Van mijn projectleider (Mourik) heb ik de vrijheid gekregen om
een klimaatadaptieve maatregel in het ontwerp in te fietsen. Zonder de
WaterStraat Trainee Challenge had ik dit niet zo snel geopperd.’  

Rijkstrainee Vince Douwen > ‘We vinden het erg leuk om het perspectief van de
lagere overheid te zien. Is het haalbaar bij mijn wethouder? Kun je het
toegankelijk maken voor burgers? Heel leerzaam.’

William van Niekerk, directeur Van Mourik Bouw > ‘Een lastig probleem kun je
alleen oplossen als je het belang van de ander ook begrijpt. Op deze manier
kunnen jonge mensen meteen meedraaien. Ik zou het andere bedrijven aanraden,
maar ook andere overheden.’

Wethouder Piet Sleeking  > ‘Ik heb gemeente Dordrecht onmiddellijk
aangeboden als deelnemer voor volgend jaar.’

   
      

     
    

Investing in your future
This project has been partially financed 
by the European Regional Development 
Fund of the European Union

>Concreet • Duur: 4 maanden
• Intensiteit: 125 uur, 1 dag per week 
• Begeleiding door dossierhouder: circa 16 uur
• Maximaal aantal deelnemers: 50 (6 teams)
• Aanvang: groep 1 start in voorjaar, 

groep 2 start in najaar 2019

Meld je nu direct aan >www.nationaleklimaatadaptatiechallenge.nl


