
‘Leren en vooruitkijken’  
 
De tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie, die afgelopen jaar is 
uitgevoerd, is zo goed als afgerond. In deze sessie neemt Robert de Graaff 
van ORG-ID de aanwezigen mee in de belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen. 
 
Robert: ‘De onderzoekers hebben kwalitatief onderzoek gedaan bestaande uit 52 
interviews, 6 reflectiesessies, een world café en een enquête bij 66 partijen (6 
overheden en 60 niet-overheden). Het resultaat is een gewaardeerd begin. De 
transitie vraagt echter om een betere bereikbaarheid van kennis en om het concreet 
maken wat klimaatadaptatie is (vooral ten aanzien van hitte en droogte). Ook moeten 
we voorbeelden beter benutten.’ 
 
Een tandje erbij  
De grootste vraag is: hoe kunnen we een tandje erbij zetten? ‘Ten eerste door kaders 
te verbreden: je start met een maatschappelijke opgave en de uitvoering doe je 
logischerwijs klimaatbestendig. Je wil immers dat de mensen in de wijk over 30 jaar 
nog steeds droge voeten houden. Daarnaast door betere condities te scheppen, door 
bijvoorbeeld ook in aanbestedingen de financiële berekening van beheer en 
onderhoud op de lange termijn mee te nemen. Kennis en ervaringen van elders 
kunnen als ‘bouwsteentjes’ toegankelijk worden gemaakt. Gebieden die een logische 
samenhang hebben en waarvan de besturen goed kunnen samenwerken adaptatie 
gezamenlijk oppakken (regio tussen gemeente en provincie in). En tot slot door 
organisaties te helpen motiveren. We zijn snel geneigd dominee te zijn omdat we 
ruimtelijke adaptatie willen, maar soms is het handiger om meer handelaar te zijn.’ 
 
De zaal reageert op het inspirerende verhaal met een aantal aanbevelingen:  
‘Neem  groen mee in onderzoek, zowel in de stad als in het landelijk gebied.’ 
‘Betrek juristen bij de opgaaf waar je voor staat.’ 
En: ‘een regeltje erbij’ ten aanzien van ruimtelijke adaptatie in beleidsstukken of 
gebiedsvisies is geen doel op zich. 

 



De sessies werden afgesloten met het gezamenlijk formuleren van statements. 


