
 

  

Uitvraag voorbeeldprojecten klimaatadaptatie Life-IP NAS  

Voorbeeldprojecten gezocht! 

We hebben een belangrijke Europese subsidie toegekend gekregen, namelijk een bijdrage van ruim 5 

ton vanuit de regeling Life-IP NAS, bedoeld om uitvoering te geven aan de Nationale 

Adaptatiestrategie. Daarmee kunnen we de komende jaren vier voorbeeldprojecten (helpen) 

realiseren die exemplarisch zijn voor onze regio, als het gaat om klimaatadaptatie, de verschillende 

landschappen en samenwerking met doelgroepen. We zijn daarom op zoek naar potentiële 

projecten! Doel van de voorbeeldprojecten is om het bewustzijn en gevoel van urgentie te vergroten 

en de kennis en ervaringen die we opdoen te delen.  

Proceskosten projecten van partners 

We zoeken naar projecten van de 17 partners van ons netwerk die gepland zijn om te worden 

uitgevoerd of die op de plank liggen en zonder een bijdrage niet kunnen worden uitgevoerd.  

De subsidie is bedoeld voor proceskosten die nodig zijn om de projecten samen met en gedragen 

door belanghebbenden zoals bewoners en bedrijven uit te voeren. En ook om de projecten te 

verbreden met andere thema’s, zoals leefbaarheid, energie, circulariteit, biodiversiteit. De subsidie 

draagt niet bij aan fysieke uitvoeringskosten. Die moeten door de betreffende partners zelf gedragen 

worden.  

Landschapstypen 

In de aanvraag hebben we gewezen op de vier verschillende landschapstypen (grootstedelijk gebied, 

heuvelrug, rivierengebied en veenweide) in onze regio, we zijn Nederland in het klein! We zoeken bij 

ieder landschapstype een voorbeeldproject.  

Opschaalbaarheid 

Om de opgedane kennis direct breder toe te kunnen passen, te kunnen opschalen, kiezen we voor 

een van de volgende doelgroepen: 

• Woningcorporaties en huurders 

• Bestaande wijken met bijzondere aandacht: die bijzondere aandacht kan bijvoorbeeld een 

sociale component zijn, grote klimaateffecten, een bouwstijl die om extra aandacht vraagt of een 

zeer versteend karakter. 

• Bedrijventerrein 

• Natuurgebied/buitengebied 

Thema’s 

We kiezen tot slot voor een van de volgende thema’s om kennis en ervaring mee op te doen: nieuwe 

vormen van  

• Financiering 

• Governance 

• Sociale inwonersparticipatie 

• Technische innovatie 



 

 

 

 

Landschap: 

• Grootstedelijk gebied 

• Heuvelrug 

• Rivierengebied 

• Veenweidegebied 

 

 

 

Doelgroep: 

• Woningcorporaties en huurders 

• Wijken met bijzondere aandacht 

• Bedrijventerreinen 

• Natuurgebied/buitengebied 

 

 

 

Nieuwe vormen van: 

• Financiering 

• Governance 

• Sociale inwonersparticipatie 

• Technische innovatie 

 

 

Meld ze ons! 

Heb jij de komende jaren (2022-2027) klimaatadaptatieprojecten in uitvoering of klaarliggen? In welk 

landschapstype en voor welke doelgroep? En wat kunnen we ervan leren? Denk aan projecten op 

wijk-, bedrijventerrein, gebiedsniveau. Meld ze ons uiterlijk binnen een maand dus uiterlijk op 10 

februari 2022! Je kunt gebruik maken van het formulier hieronder. We nemen vervolgens contact 

met je op. 

  

Voorbeeldprojecten.. 

• die plaatsvinden in één van de landschappen  

• gericht op één van de doelgroepen  

• en kennis opleveren over minimaal één van deze 

thema’s 

 



 

 

Aanmelding voorbeeldproject subsidie Life-IP NAS 

Graag ontvang ik ze eind januari 2022 op koen.te.velde@hdsr.nl, meer info tel: 06-11614966 

 

Naam project: 

 

Gemeente en kern:  

 

Betrokken partners:  

 

Korte beschrijving van het project: 

 

Landschapstype:  

(grootstedelijk, heuvelrug, rivierengebied, veenweide): 

 

Doelgroep:  

(woningcorporaties/huurders, bestaande wijken met bijzondere aandacht, bedrijventerrein, 

natuurgebied/buitengebied):  

 

Thema:  

(financiering, governance, sociale inwonersparticipatie, technische innovatie) 
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