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Inleiding

Het Netwerk Water & Klimaat (NWK) heeft in 2020 een regionale  

adaptatiestrategie (RAS) opgesteld. De RAS geeft richting hoe de 

samenwerkende partners in de regio Utrecht Zuidwest samenwerken 

aan een klimaatadaptieve en waterrobuuste regio, uiterlijk in 2050. 

In het voorjaar van 2021 is de RAS door de werkgroep uitvoerings- 

programma uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma voor 2021  

tot 2025. Uit de beschreven acties zijn speerpunten gedistilleerd,  

waar we in 2021 en 2022 mee starten. In voorliggend actieplan zijn 

deze speerpunten beschreven. 

De werkgroep bestaat uit: Erik Blommaart (gemeente Bunnik),  

Erwin Rebergen (gemeente Utrecht), Laurens van Miltenburg  

(gemeente Nieuwegein), Annette Zwinderman (gemeente Zeist), 

Martijn van Buuren (gemeente Montfoort), Lotte Versteeg (gemeenten 

Woerden en Oudewater), Malou ten Have (gemeente Stichtse Vecht), 

Ida Philip (provincie Utrecht), Annemarie ter Schure (gemeente  

Utrechtse Heuvelrug) en Koen te Velde (NWK).

Actieplan

Dit actieplan is ingedeeld in negen hoofdstukken, overeenkomstig met 

het uitvoeringsprogramma. Dit betreft de zeven strategieën uit  

de RAS en twee toegevoegde thema’s ‘proces en organisatie’ en  

‘kennis en onderzoek’. Per actie is aangegeven wat de te behalen 

doelen en resultaten zijn, wie trekker is en wie verder betrokken  

zijn, hoe de financiering plaatsvindt en de actie start en gereed is.   

Een aantal van de acties is ondersteunend aan de partners van het 

netwerk en wordt opgepakt door het managementteam van NWK. 

Een voorbeeld hiervan is actie 1. Opzetten van een pool klimaat- 

adaptatiecoaches. Een aantal acties wordt door de partners gezamenlijk 

opgepakt, zoals actie 5. Ontwikkelen, vullen en delen onderzoeks- en 

kennisagenda. Alle partners leveren er input voor. 

Tot slot wordt een aantal acties door en voor een aantal van de partners 

opgepakt, zoals actie 10. Verdiepende stresstest landbouw. Bij deze 

laatste categorie rekenen we op de inzet van deze betrokken partners. 

Financiering

Een aantal van de acties wordt volledig betaald door de partners.  

De acties waar NWK aan meebetaalt, kunnen gefinancierd worden 

vanuit het begrote klimaatadaptatie budget. Dit betreft gelden vanuit de 

bijdrage van de partners aan NWK en de procesgelden van het Deltaplan 

Ruimtelijke Adaptatie die NWK van het DPRA heeft ontvangen,  

respectievelijk € 100.000,- en €150.000,-, totaal € 250.000,-.  

Een extra bijdrage is voor de acties in dit actieplan dus niet nodig.  

Monitoring en communicatie

Het managementteam van NWK presenteert jaarlijks de voortgang van 

de uitvoering van het actieplan ambtelijk in een netwerkbijeenkomst, 

bestuurlijk aan de Water & Klimaattafel (WKT) en naar buiten toe tijdens 

de jaarlijkse klimaattop. Die momenten gebruiken we ook om het 

actieplan indien nodig bij te stellen. In 2022 stelt NWK op basis van het 

uitvoeringsprogramma een nieuw actieplan op voor de periode na 2022. 
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Proces en organisatie

Wie

NWK: Esther Nieuwenhuis (trekker)

Provincie Utrecht: Stef Meijs

Financiering

Financiering vindt plaats door provincie Utrecht en indien nodig 

uit budget van NWK. 

In de begroting van NWK is er € 10.000,- voor geraamd.

Planning

• Start: mei 2021

• Gereed: december 2021

• Benodigde tijd 

 - Trekker: 20 uur

 - Provincie: 10 uur

Vervolg: up-to-date houden

Doel

Ondersteuning en/of advies kunnen bieden aan partners van het  

NWK ten behoeve van de realisatie van de klimaatadaptatie opgave. 

Wat

Het maken van afspraken of aangaan van een raamcontract met 

adviseurs van adviesbureaus en/of ZZP’ers die gemeenten kunnen 

ondersteunen bij het opstellen van beleid of in de uitvoer van  

klimaatadaptieve maatregelen in projecten.  

Resultaat

Een versnelling van de klimaatbestendige inrichting bij gemeenten. 

In die gevallen waar beleid, kennis of capaciteit ontbreekt, kunnen 

gemeenten toch alvast een start maken met het nemen van klimaat-

adaptieve maatregelen in projecten. De ondersteuning kan zowel 

procesmatig als inhoudelijk zijn. Gemeenten die daar behoefte aan 

hebben, kunnen hiervoor een verzoek doen aan het NWK. 

NWK zorgt vervolgens voor een match vanuit de pool van adviseurs en 

brengt de partijen met elkaar in contact. De vraag dient gericht te zijn 

op waterbeheer, visievorming, ruimtelijke ordening en/of inrichting,  

in relatie tot klimaatadaptatie. 

Opzetten pool klimaatadaptatiecoaches
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Proces en organisatie

Gezamenlijke subsidieaanvragen

Wie

NWK: Esther Nieuwenhuis (trekker)

Impulsregeling Klimaatadaptatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Annemarie ter Schure

Gemeente Woerden en Oudewater: Lotte Versteeg

Gemeente Zeist: Annette Zwinderman

Financiering

Er is geen aanvullende financiering nodig. 

Planning

Impulsregeling klimaatadaptatie:

 Eerste tranche: juli 2021, Tweede tranche: maart 2022,

 Derde tranche: maart 2023

Benodigde tijd per tranche: 

• Trekker: 50 uur

• Werkgroepleden: 25 uur

Life IP: 

 Aanvraag op 29 maart 2021 en uitsluitsel in juli 2021

Benodigde tijd:

• Trekker: 100 uur

• Werkgroepleden: 50 uur

Doel

Verwerven van subsidies om kerntaken van (de partners van) het NWK, 

waterketensamenwerking en klimaatadaptatie, te subsidiëren. 

Wat 

Voor het aanvragen van subsidies wordt een werkgroep subsidies 

ingesteld. Deze werkgroep coördineert gezamenlijke subsidie- 

aanvragen vanuit NWK en ondersteunt de partners bij eventuele 

bijdragen voor deze aanvragen. Daarnaast verzamelt de werkgroep 

goede voorbeelden van subsidieaanvragen door derden en deelt deze 

kennis met de partners via de onderzoeks- en kennisagenda.

Resultaat

De DPRA werkregio netwerk Water & Klimaat draagt zorg voor de 

aanvragen voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie bij ministerie  

van I&W in drie tranches (2021, 2022 en 2023). 

NWK doet in 2021 een aanvraag voor de Life IP Europese subsidie- 

gelden voor klimaatadaptatie. 

Naast deze lopende aanvragen worden de mogelijkheden van 

andere subsidies verkend en indien relevant ook voorbereid.  
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Proces en organisatie

Verkenning regionaal project

Duidelijk is hoe de koppeling gemaakt kan worden met bestaande 

agenda’s zoals Ringpark Utrecht, Groen groeit mee, Zusterparken, Blauwe 

agenda Utrechtse Heuvelrug, een klimaatadaptieve Nieuwe Hollandse 

Waterlinie, een Veluwe erbij en met lokale klimaatadaptieve initiatieven.

Wie

Gemeente Nieuwegein: Laurens van Miltenburg (trekker)

Provincie Utrecht: Wietse Visser

HDSR: Marcel Wijstma

NWK: Esther Nieuwenhuis

In samenwerking met Academie van de Stad en Hogeschool Utrecht. 

Financiering

Kosten zijn geraamd op € 10.000,-. Financiering vanuit budget van NWK. 

Planning

• Start: mei 2021

• Gereed: januari 2022

• Benodigde tijd

 - Trekker: gemiddeld 4 uur per week

 - Werkgroepleden: gemiddeld 2 uur per week

Doel

Doel is om een thema- of marketingstrategie te vinden die de 

afzonderlijke regionale klimaatadaptieve projecten een verbind-

ende identiteit kan geven, waarin alle stakeholders zich in kunnen 

herkennen. En die tevens als kapstok kan dienen voor de uitvoer van 

projecten van de afzonderlijk organisaties.

Wat

We vragen de Academie van de Stad om een studentenproject op 

te zetten, waarbij het thema ‘Utrecht cool region’ onderzocht wordt. 

Hiermee bedoelen we niet alleen het hittebestendig maken van de 

regio. Maar er wordt ook een relatie gelegd met de wateropgave en de 

blauwgroene structuren in het landschap. Is er voldoende draagvlak 

om de regio onderling te verbinden onder dit thema en te onderschei-

den van andere regio’s? Of ligt een ander thema meer voor de hand?

Resultaat

Het eindresultaat is een creatief concept dat de identiteit van het 

netwerk en tevens provincie weergeeft. Dit concept wordt opgeleverd 

met aanbevelingen hoe het toegepast en uitgebouwd kan worden. Bij 

dit advies zit een uitgewerkt, onderbouwd en getest prototype wat het 

netwerk in kan zetten. 
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Proces en organisatie

Opzetten overzicht relevante, regionale processen

Wie

NWK: Esther Nieuwenhuis (trekker)

NWK: Saskia de Kogel 

NWK: Charlene Cloo

Financiering

Er is geen aanvullende financiering nodig. 

Planning

• Start: september 2021

• Gereed: november 2021, halfjaarlijks te herzien

• Benodigde tijd

 - Trekker: gemiddeld 4 uur per week en totaal 10 uur per  

  herziening

 - Ondersteuning: gemiddeld 2 uur per week en totaal 5 uur  

  per herziening 

Doel

Aangesloten zijn bij andere regionale processen, die belangrijk zijn 

voor het netwerk. Enerzijds om te weten wat daar speelt en anderzijds 

om de belangen van NWK in te brengen.  

Wat

We maken een overzicht van voor NWK relevante, ambtelijke en 

bestuurlijke regionale processen waarmee we als netwerkpartners 

willen afstemmen. Dit betreft in ieder geval REP, RES, Blauwe Agenda, 

Bestuurlijk Platform Groene Hart en de buurwerkregio platform Water 

Vallei en Eem. 

We maken afspraken hoe we bij deze processen aanhaken en wie 

daarvoor verantwoordelijk is. Hiervoor maken we gebruik van de 

bestuurders die aan meerdere processen deelnemen.

We herzien periodiek, in het bijzonder na de gemeenteraads- 

verkiezingen in 2022. 

Resultaat

Helder overzicht met processen en betrokken stakeholders en  

afspraken hoe we hierbij aanhaken en wie hiervoor verantwoordelijk 

is. De informatie wordt centraal ontsloten via een overzicht op de 

website of via het platform (zie actie 5).



Actieplan Regionale  AdaptatieStrategie - Regio Utrecht Zuidwest 8

Ontwikkelen, vullen en delen onderzoeks- en kennisagenda

Reeds genoemde onderzoeken: 

• impact van extra groen op de watervraag in stedelijk gebied

• bodemdaling en paalrot

Reeds aangedragen kennisbehoeften:

• Praktijk- en kennisuitwisseling water- en rioleringssystemen

• Hitte- en droogtebestendige leef- en werkomgeving

• Voorbeelden klimaatadaptieve landbouw en natuur

• Financieringsconstructies klimaatadaptatie

• Sponswerking per landschapstype

Wie

NWK: Koen te Velde (trekker), NWK: Charlene Cloo,

NWK: Saskia de Kogel en input vanuit alle partners van NWK

Financiering

Kosten zijn geraamd op € 10.000,-.  

Financiering vindt plaats vanuit budget van NWK.

Planning

• Opstart: juni 2021

• Gereed: december 2021

• Benodigde tijd

 - Trekker: gemiddeld 4 uur per week 

 - Betrokken partners: gemiddeld 1 uur per week

Doel

Het delen en waar nodig ontwikkelen van kennis, ervaringen en goede 

voorbeelden om onze partners te voorzien in hun kennisbehoefte.  

En delen en waar nodig uitvoeren van onderzoek. Zodat wij de partners 

kunnen faciliteren met de realisatie van hun werk aan de klimaatopgaven. 

Wat

We creëren een (digitaal) platform met een onderzoeks- en een kennis-

agenda. Hier worden ook goede voorbeelden gedeeld, zowel praktische 

maatregelen als meer organisatorische vraagstukken en data en foto’s  

die voor het hele netwerk beschikbaar moeten zijn.

In de onderzoeksagenda is weergegeven aan welke onderzoeken de 

netwerkpartners behoefte hebben, welke onderzoeken er lopen en welke 

resultaten zij reeds hebben geboekt. Partners stemmen hun onderzoeken 

onderling af, zodat er geen onderzoeken dubbel plaatsvinden of juist 

gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Met de kennisagenda geven de 

netwerkpartners de kennisbehoefte aan die zij hebben en de benodigde 

kennis wordt en verzameld en gedeeld. Er worden links gelegd met 

landelijke kennisplatforms, zoals Samen Klimaatbestendig en kennis- 

platform(s) van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.   

Resultaat

Centraal ontsloten kennis- en onderzoeksagenda waarmee onze partners 

(gezamenlijk) hun kennis vergroten. Dit platform is gemakkelijk  

benaderbaar voor de netwerkpartners. 

Kennis en onderzoek
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Ondersteuning bij vaststellen en borgen afspraken klimaatadaptief bouwen

Wie

Provincie Utrecht: Wietse Visser (trekker)

&Flux: Sander van der Wal en Leon Valkenburg

HDSR: Marcel Wijstma

NWK: Koen te Velde

Financiering

Kosten voor uitwerking en borging zijn geraamd op € 10.000,-.

Financiering vindt plaats vanuit budget van NWK.

Planning

• Start: mei 2021

• Gereed: december 2021

• Benodigde tijd:

 - Trekker: gemiddeld 5 uur per week

 - Werkgroepleden: gemiddeld 2 uur per week

 

Doel

Zorg dragen dat de partners de afspraken klimaatadaptief bouwen 

vaststellen en borgen in hun beleid (omgevingsvisie en –plannen) 

en handelen. 

Wat

NWK helpt de netwerkpartners bij het vaststellen en borgen van  

de afspraken klimaatadaptief bouwen (en in 2022 het convenant 

duurzaam bouwen). Door indien nodig bijeenkomsten te  

organiseren, goede voorbeelden voor vaststelling en borging te 

delen en waar nodig voorbeeld voorstellen op te stellen.

NWK zal de verantwoordelijkheid voor borging van duurzaam 

bouwen geleidelijk van de provincie overnemen.  

We houden daar rekening mee in tijd en financiering. 

Resultaat

Resultaat is dat de afspraken klimaatadaptief bouwen breed 

worden gedragen en door zo veel mogelijk van de partners worden 

vastgesteld eind 2021. Hierbij mogen zij niet zijn gehinderd door 

capaciteitsgebrek of gebrek aan kennis.  

Nieuwbouw en herstructurering  
klimaatadaptief
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Opstellen advies klimaatbestendig groen in stedelijk gebied per gebiedstype 

Wie

NWK: Koen te Velde (trekker)

Partnergemeenten: nader te bepalen

HDSR: Marcel Wijstma

Adviesbureau: nader te bepalen

Financiering

Kosten zijn geraamd op € 20.000,-.

Financiering vindt plaats vanuit budget van NWK.

Planning

• Start: januari 2022

• Gereed: juni 2022

• Benodigde tijd

 - Trekker: gemiddeld 4 uur per week 

 - Betrokken partners: gemiddeld 2 uur per week 

Doel

Het ontwikkelen van kennis om partners te ondersteunen bij 

de keuze voor klimaatbestendige en waterrobuuste planten- en 

bomensoorten bij hun stedelijke vergroeningsopgaven.

Wat

Verzamelen kennis over klimaatbestendig groen en samenstellen/

opstellen gebiedsgericht advies voor gemeenten waarmee zij bij 

vergroening van hun stedelijk gebied voor klimaatbestendige 

soorten kunnen kiezen. In samenwerking met externe adviseurs, 

zoals bijvoorbeeld de WUR. In afstemming met TKI traject.    

Resultaat

Advies aan partnergemeenten bij hun vergroeningsopgaven in 

stedelijk gebied, bestaande uit een lijst van klimaatbestendige 

planten- en bomensoorten per landschapstype. 

In de lijst is ook de verkoelende werking van de soorten beschreven 

en is aangegeven in welke mate ze een toegevoegde waarde 

hebben aan de biodiversiteit. 

De stad als spons 
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Hittestress en gebied: Bepalen gewenste inrichting, dichtheid en omvang lokale en regionale koelteplekken

Inzicht in gebieden/locaties waar regionale en/of lokale koelteplekken 

ontbreken en de ontwikkeling hiervan gewenst is.

 Wie

Provincie Utrecht: Kira Schäfers (trekker)

Gemeenten: alle partnergemeenten 

NMU: Jeannine van Bree

IVN: Charlotte Robben

NWK: Charlene Cloo

NWK: Esther Nieuwenhuis

Adviesbureau: Klimaatverbond

Financiering

Financiering vindt plaats door de provincie Utrecht en eventueel NWK. 

NWK heeft er € 10.000,- voor geraamd.  

Planning

• Start: mei 2021

• Gereed: december 2022

• Benodigde tijd:

 - Trekker: gemiddeld 4 uur per week

 - Partnergemeenten: gemiddeld 1 uur per week

 - NWK: gemiddeld 2 uur per week

Doel

Gezamenlijk verkennen van de gewenste inrichting, dichtheid en  

omvang van lokale en regionale koelteplekken, zodat we deze  

plekken in beeld kunnen (laten) brengen. Met koelteplekken  

wordt bedoeld, de verkoelende plekken, die koelte brengen door 

schaduw en verdamping en waar mensen naartoe kunnen gaan  

om af te koelen. Dit inzicht dient als nul-situatie, op basis waarvan 

we gezamenlijk bepalen of er voldoende plekken zijn van voldoende 

omvang of dat er in de toekomst plekken bij moeten komen.

Wat

De provincie neemt initiatief om een de gewenste inrichting,  

omvang en dichtheid uit te werken van verkoelende plekken in 

stedelijk gebied. Daarvoor organiseert zij provincie brede sessies  

met overheden en belanghebbenden. 

Op basis van (geo)data brengen we onze lokale en regionale  

koelteplekken in kaart.  

Resultaat

Beeldend document met gewenste inrichting, dichtheid en omvang 

voor lokale koelteplekken.

Digitale kaart met lokale en regionale koelteplekken in de regio.  

Door op de plekken in de kaart te klikken, krijgt men informatie over 

de koelteplek: evt. naam, omvang, inrichting. 

Leefbaarheid bij hitte 
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Leefbaarheid bij hitte

Hittestress en gezondheid: Opstellen lokale hitteplannen

Resultaat

Lokale hitteplannen in zo veel mogelijk gemeenten in de provincie 

Utrecht. 

Wie

Provincie Utrecht: Kira Schäfers (trekker)

GGD regio’s in Utrecht

Gemeenten: zo veel mogelijk van de partnergemeenten. 

GHOR: Frank van Wijk

Financiering

Financiering vindt plaats door de provincie Utrecht.  

Er is geen aanvullende financiering vanuit NWK nodig.

Planning

• Start: mei 2021

• Gereed: december 2021

• Benodigde tijd:

 - Trekker: gemiddeld 4 uur per week

 - Werkgroepleden: gemiddeld 2 uur per week

Doel

Het verminderen van de gezondheidsgevolgen van hitte door het 

gezamenlijk opstellen van lokale hitteplannen.

Wat

Onder leiding van de GGD regio Utrecht en de provincie wordt 

gewerkt aan het opstellen van lokale hitteplannen (langs de lijnen 

van het nationaal hitteplan) in zo veel mogelijk van de Utrechtse 

gemeenten.  

Deze lokale hitteplannen bevatten maatregelen om hittestress te 

beperken, met name bij kwetsbare groepen. 

Belangrijk daarbij is het versterken van het netwerk van partijen,  

die daarbij - op gemeentelijk niveau - een rol moeten spelen.

NWK ondersteunt en faciliteert waar nodig. 

Contactpersoon bij de gemeenten zijn vaak medewerkers sociaal 

domein en gezondheid.
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Verdiepende stresstest landbouw

Wie

Provincie Utrecht: Renathe Kamstra (trekker) 

HDSR: Astrid van Veldhoven

HDSR: Beke Romp

Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Roxane de Beaumont

Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Annemarie ter Schure

Veenweide innovatiecentrum: Frank Lenssinck

Adviesbureau OrgID: Robert de Graaff

NWK: Esther Nieuwenhuis

Financiering

Financiering vindt plaats door de provincie Utrecht en indien nodig 

NWK. NWK heeft er € 10.000,- voor geraamd.   

Planning

• Start: juni 2021

• Gereed stresstest: juni 2022

• Gereed dialogen: december 2022

• Benodigde tijd:

 - Trekker: gemiddeld 4 uur per week

 - Werkgroepleden: gemiddeld 2 uur per week

Klimaatadaptieve landbouw en natuur

Doel

Inzichtelijk maken waar (urgente) klimaatadaptatieopgaven liggen in 

de landbouw, zodat we in dialoog kunnen bepalen welke opgaven we 

in de toekomst (als eerste) op gaan pakken.

Wat

Uitvoeren van verdiepende stresstest voor de landbouw in onze regio, 

naar voorbeeld van andere regio’s zoals Noord-Holland.  

De stresstesten geven inzicht in de urgentie en omvang van de 

knelpunten. Voor deze stresstest wordt informatie ingewonnen en 

afstemming gezocht met stakeholders op gebied van landbouw. 

Binnen de stresstesten is ook aandacht voor de verschillende typen 

landschappen zoals de Heuvelrug en het veenweidegebied. 

Voeren van dialogen om te bepalen welke opgaven als eerste moeten 

worden opgepakt. 

De opdracht wordt door een adviesbureau uitgevoerd.  

De provincie neemt initiatief.

Resultaat

Digitale klimaateffectatlas, specifiek voor landbouw, ontsloten voor 

netwerkpartners en stakeholders, die inzicht geeft in urgentie en 

omvang van knelpunten. 
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Ondersteunen partners bij vaststellen, borgen en implementeren handreiking

Wie

VRU: Elsbeth Beeke (trekker)

Provincie Utrecht: Mado Witjes

HDSR: Nico Admiraal

Gemeente Ronde Venen: Johan Verleun

Gemeente Utrecht: Marit Linckens

Gemeente Vijfheerenlanden: Marion Speksnijder

Gemeente Woerden en Oudewater: Jan Cornelis van der Vliet

NWK: Koen te Velde

Adviesbureau Sweco: Enrico Moens

Financiering

Financiering vindt plaats door de VRU vanuit de DPRA bijdrage voor 

gevolgbeperking (2019).

NWK heeft er aanvullend € 20.000,- voor geraamd.     

Planning

• Start: september 2021

• Gereed: december 2022

• Benodigde tijd

 - Trekker: 5 uur per week 

 - Werkgroepleden: 2 uur per week

Gevolgbeperking overstromingen

Doel

De regio Utrecht Zuidwest is uiterlijk in 2050 voorbereid door 

gevolgen van extreem weer door nemen van ruimtelijke  

maatregelen.  

Wat

De werkgroep gevolgbeperking stelt een handreiking gevolg- 

beperking overstroming op. 

Het netwerk ondersteunt waar nodig bij het afstemmen van de 

waarde en belang van de verschillende assets, het gezamenlijk 

bepalen van het ambitieniveau en bij vaststellen en borgen van  

de handreiking. Na gevolgbeperking overstroming volgt een zelf-

de proces voor andere gevolgen van klimaatverandering, namelijk 

voor wateroverlast, hitte en droogte.  

Resultaat

Partners hebben gezamenlijk het ambitieniveau bepaald voor 

gevolgbeperking overstroming.

Partners hebben gezamenlijk de waarde en het belang van de 

vitale en kwetsbare functies bepaald.

Partners hebben de leidraad gevolgbeperking vastgesteld en 

geborgd. 
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Uitvoeren ecoscans stadswateren

Doel

De (ecologische) waterkwaliteit van (stads)wateren in beeld brengen 

om de voortgang te meten ten opzichte van 2015 en 2018, (gebieds-

brede) waterkwaliteitsproblemen in kaart te brengen en de noodzaak/

urgentie van (gezamenlijke) oplossingen en onderzoek te bepalen. 

Wat

In opdracht van de werkgroep stedelijk waterbeheer voert advies- 

bureau Tauw in 2021 de driejaarlijkse ronde ecoscans uit in de 

stadswateren in de regio. Zij brengen de (ecologische) waterkwaliteit 

in de stadswateren in de regio in beeld en toetsen dit aan de gewenste 

streefbeelden. Zo krijgen we de veranderingen ten opzichte van 2015 

en 2018 helder.

Resultaat

Per gemeente een rapport over de stedelijke waterkwaliteit met per 

onderzochte watergang een factsheet. Voor heel NWK een rapport  

over de waterkwaliteit. Een beeld van de veranderingen in de water- 

kwaliteit tussen de meetjaren 2015, 2018 en 2021.  

En een viewer met de resultaten per onderzocht watergang.

Wie

Werkgroep stedelijk water van NWK: 

HDSR: Sita Vulto (trekker)

Gemeente Utrecht: Roswita van Zon

Gemeente Stichtse Vecht: Erik Broeke

Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Annemarie ter Schure

Adviesbureau Tauw

Vrijwilligers

Financiering

Financiering vindt plaats door HDSR en NWK  

(respectievelijk 66k en 48k).

NWK heeft er € 50.000,- voor geraamd.    

Planning

• Start: juni 2021

• Gereed: augustus 2021

• Benodigde tijd:

 - Trekker: gemiddeld 5 uur per week

 - Werkgroepleden: gemiddeld 2 uur per week

Versterken natuurlijk watersysteem

= foto in eigendom?
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Versterken natuurlijk watersysteem

Uitwerken toekomstbestendig watersysteem

reikwijdte van interventies (maatregelen of aanpassing van strategie) 

en vormen ons een beeld in hoeverre de opgaves in de tijd kunnen 

worden gemitigeerd. 

In de afsluitende stap 5 brengen we de tussenproducten samen in een 

kaartenatlas met onderbouwing en aansprekende verbeeldingen die 

het verhaal van een toekomstbestendig HDSR vertellen en de verdere 

dialoog ondersteunen. 

Wie

HDSR: Astrid van Veldhoven (trekker)

Adviesbureau: Hydrologic

Financiering

Kosten worden gedragen door HDSR (110k).  

Er is geen aanvullende financiering vanuit NWK nodig.  

Planning

• Start: juni 2021

• Gereed: december 2021

• Benodigde tijd

 - Trekker + collega’s HDSR: 16 uur per week

Doel

Anno 2021 is een aantal grote transities gaande (klimaat, energie,  

verstedelijking, landbouw) die het (beheer van) het watersysteem 

raken. We willen meer inzicht in de verwachte effecten op het water-

systeem en kijken welke strategie nodig is om op de lange termijn te 

zorgen voor een gezond, veerkrachtig en efficiënt watersysteem.

Wat

In opdracht van HDSR voert Hydrologic een onderzoek uit om te  

bepalen wanneer, waar en waarom welke strategie moet worden 

ingezet om het streefbeeld van 2070 te bereiken. 

Resultaat

In stap 1 en 2 bepalen we realistische bandbreedtes voor de  

afzonderlijke ontwikkelingen en daarmee samenhangende  

(water)opgaves in de verschillende deelgebieden. 

In stap 3 stellen we realistische scenario’s op die enerzijds het   

speelveld omvatten en anderzijds uit een helder uitlegbare combinatie 

van (ruimtelijke) ontwikkelingen bestaat. Per gebied en scenario 

bepalen we een tijdlijn waaruit een eventueel knikpunt volgt. 

In stap 4 richt zich op het handelingsperspectief: hier leggen we  

de scenario’s naast de gedefinieerde strategieën, bepalen we de  
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Toekomstbestendig Amsterdam Rijnkanaal / Noordzeekanaal

Wie

HDSR: Lara van den Bosch, Ciska Blom

Provincie Utrecht: Jacco de Hoog, Martin van der Lee

Rijkswaterstaat: Lyndy Volkers-Verboom (voorzitter)

Waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Rijnland 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Provincie Noord Holland

Financiering

Kosten worden gedragen door HDSR, Provincie Utrecht en overige 

programmaleden.   

Totale budget: 205,000 incl BTW voor 2021

Provincies betalen € 15.000,-

Overige leden betalen € 35.000,-.

Er is geen aanvullende financiering vanuit NWK nodig. 

Planning

• De start heeft plaatsgevonden in 2019

• Er is geen einddatum in beeld, het gaat voorlopig door 

• Benodigde tijd (fte voor 2021): RWS 0,8, AGV 0,4 Rijnland 0,2,  

 HDSR 0,1, HHNK 0,1, provincies U en NH 0,1  

Doel

Integrale en kansrijke maatregelen in beeld brengen om het water-

systeem Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal klimaatbestendig en 

waterrobuust te maken.

Wat

Het programma TB is een bovenregionale en gebiedsgerichte samen-

werking tussen de Provincies Noord-Holland en Utrecht, de 4 regionale 

waterschappen en Rijkswaterstaat. In een gezamenlijk programma 

wordt voor de thema’s wateroverlast, zoetwatertekort en verzilting 

gekeken welke impact verschillende (ruimtelijke) ontwikkelingen 

hebben. Op basis hiervan wordt gezocht naar oplossingen in het 

watersysteem en de ruimtelijke ontwikkeling.

Resultaat

Programma TB geeft inzicht in de problematiek, geeft de grenzen van 

het watersysteem aan en brengt integrale en kansrijke maatregelen  

in beeld. Er wordt gewerkt aan procesmanagement om op korte en 

lange termijn de beste beslissingen te kunnen nemen en de juiste 

investeringen te kunnen doen. De routekaart is daarbij een hulp- 

middel om bestuurders en andere beslissers van de juiste informatie  

te voorzien. We zetten onderzoeken gerelateerd aan water infra- 

structuur en RO ontwikkelingen op de markt. 

Versterken natuurlijk watersysteem
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Klimaatbewustzijn en handelingsperspectief  

bewoners en bedrijven

Actief samenwerking zoeken met NMU, LEU en IVN, Tuinbranche

Wie

HDSR: Tom Overgaauw (trekker)

Gemeente IJsselstein: Thom Bult

Gemeente Utrecht: Hannah Tullemans

Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Annemarie ter Schure en Demi Durand

Gemeente Wijk bij Duurstede: Ashly Berghuizen

Gemeente Woerden: Martine van Dijk

NMU: Ieke Benschop, Jeannine van Bree

IVN: Charlotte Robben

LEU: Helene Hine

Tuinbranche: Brenda Horstra

NWK: Charlene Cloo, Esther Nieuwenhuis

Financiering

Er is geen aanvullende financiering vanuit NWK nodig. 

Planning

• Start: mei 2021

• Gereed: doorlopend

• Benodigde tijd: 

 - Tom Overgaauw: 2 uur per week

 - Charlene Cloo: 1 uur per week

 - Esther Nieuwenhuis: 1 uur per week

Doel

De krachten bundelen met organisaties als NMU, LEU, IVN en  

Tuinbranche om zo gezamenlijk bewoners en bedrijven te betrekken 

bij klimaatadaptatie. 

Het beter benutten van initiatieven en energie van bewonersgroepen 

om met het thema aan de slag te gaan. 

Wat

Actief samenwerking aangaan met organisaties als NMU, LEU, IVN en 

Tuinbranche. Zij werken met groepen bewoners en op bedrijven- 

terreinen aan vergroening en klimaatadaptatie. De werkgroep  

bewonersparticipatie van NWK zoekt actief de samenwerking op om 

hierin nog meer samen op te trekken. Zo kunnen we bijvoorbeeld 

elkaars kennis en netwerk gebruiken, activiteiten bij elkaar onder de 

aandacht brengen en gezamenlijke campagnes en sessies organiseren. 

Resultaat

Periodieke (eens per zes weken) afstemming tussen NWK en de NMU, 

LEU en IVN. 

Periodieke afstemming tussen NWK en de Tuinbranche.  

Gezamenlijk optrekken richting bewoners en bedrijven, onder andere 

door kennisbijeenkomsten te organiseren, campagnes op te zetten en 

klimaatambassadeurs te werven.  
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Klimaatbewustzijn en handelingsperspectief  
bewoners en bedrijven

Opzetten en vullen communicatietoolbox 

Wie

Werkgroep bewonersparticipatie: 

HDSR: Tom Overgaauw (trekker)

Gemeente IJsselstein: Thom Bult

Gemeente Utrecht: Hannah Tullemans

Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Annemarie ter Schure en Demi Durand

Gemeente Wijk bij Duurstede: Ashly Berghuizen

Gemeente Woerden: Martine van Dijk

NWK: Charlene Cloo

NWK: Esther Nieuwenhuis

Financiering

Kosten zijn nog niet bekend. 

NWK heeft er € 20.000,- voor geraamd.  

Planning

• Start: januari 2022

• Gereed: juni 2022

• Benodigde tijd: 

 - Trekker: 5 uur per week

 - Werkgroeplid: 3 uur per week

Doel

Het faciliteren van onze partners bij hun externe communicatie over 

klimaatadaptatie, bijvoorbeeld bij het aangaan van een klimaat- 

adaptieve samenwerking met bewoners en bedrijven.  

Wat

Het (laten) samenstellen van een toolbox met communicatiemiddelen 

waar de partners van NWK gebruik van kunnen maken, zoals folders, 

presentaties en regionale campagnes. Digitaal en centraal ontsloten. 

In de toolbox nemen we ook tools op van externe partners zoals LEU, 

NMU en IVN.

Resultaat

Gevulde toolbox op een centraal ontsloten plek, gemakkelijk  

benaderbaar voor de netwerkpartners. Bijvoorbeeld via digitaal 

platform van de kennis- en onderzoeksagenda.

Regionale campagne(s) voor betrekken van bewoners en bedrijven  

bij klimaatadaptatie. 
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Uitvoeren van pilots op bedrijventerreinen 

Wie

Pilot Bunnik

HDSR: Marcel Wijstma (trekker)

Gemeente Bunnik: Erik Blommaart

NWK: Esther Nieuwenhuis

Extra pilot:

Nog te bepalen

Financiering

Pilot Bunnik

Financiering vindt plaats door HDSR. 

Er is geen aanvullende financiering vanuit NWK nodig.  

Extra pilot

NWK heeft er € 20.000,- voor geraamd.

Planning

Pilot Bunnik

• Start: april 2021

• Gereed: december 2021

Extra pilot

• Start: september 2021

• Gereed: medio 2022

Doel

Kennis en ervaring opdoen en vergroten met klimaatadaptatie op 

bedrijventerreinen 

Wat

Uitvoeren van één of meerdere pilot(s) op één of meerdere  

bedrijventerreinen in de regio om ervaring op te doen met klimaat- 

adaptatie op bedrijventerreinen. 

Kennis en ervaringen verzamelen, ontwikkelen en delen wat  

betreft het klimaatbestendig maken (én verduurzamen) van  

bedrijventerreinen

Pilots:

• In Bunnik doet HDSR een pilot en deelt de kennis met NWK. 

• Extra pilot, nog te bepalen

Resultaat

Minimaal één uitgevoerde pilot.

Kennis en ervaringen, zowel regionaal als nationaal, centraal gedeeld 

via de kennis- en onderzoeksagenda.

Klimaatbewustzijn en handelingsperspectief  
bewoners en bedrijven



Colofon

Het Actieplan van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) is 

door 17 overheden opgesteld in een interactief proces.  

Gezamenlijk vormen zij het Netwerk Water & Klimaat.  

Het Netwerk Water & Klimaat bestaat uit 14 gemeenten, 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,  

Provincie Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht. 

Foto’s 

Sjon Heijenga

Nanda Sluijsmans

Gemeente Nieuwegein

HDSR 

Veenweiden Innovatiecentrum - Louis Bolk Instituut

Streefbeeld en tekeningen

BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling 

Opmaak 

Dorine Epping - adviseur klimaatadaptatie - buitenruimte.nu

tekstversie 6 juli 2021

september 2021

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Marcel Wijstma

Tom Overgaauw

Provincie Utrecht

Ida Philip

Veiligheidsregio Utrecht

Elsbeth Beeke

Gemeente Bunnik 

Erik Blommaart

Gemeente De Bilt 

Mehmet Seyman 

Gemeente Houten 

Richard Zwartenkot

Gemeente IJsselstein 

Thom Bult 

Gemeente Lopik 

Paul Verweij

Gemeente Montfoort 

Martijn van Buuren 

Gemeente Nieuwegein 

Laurens van Miltenburg

Gemeente Oudewater 

Lotte Versteeg 

Gemeente Stichtse Vecht 

Malou ten Have

Gemeente Utrecht 

Erwin Rebergen

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Annemarie ter Schure

Gemeente Wijk bij Duurstede 

Ashly Berghuizen 

Gemeente Woerden 

Lotte Versteeg

Gemeente Zeist  

Annette Zwinderman

Netwerk Water& Klimaat

Koen te Velde

Esther Nieuwenhuis

Saskia de Kogel

Charlene Cloo

Tom van Sittert (extern)

Redactie

Charlene Cloo
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