
Werkgroep 1

Het netwerk deelt projecten en laat succes-
volle voorbeelden zien. Het verbindt en in-
spireert en laat zien dat het anders kan. De
komende twee jaar werken we samen aan
pilots en het borgen van het thema in 
beleid. Om dat als netwerk te kunnen doen
is eerst inzicht nodig in de verschillende
werkzaamheden en expertises van alle 
partners in het netwerk. 

Werkgroep 2

Klimaatkrachtig Delfland is een netwerk met
partijen – groot en klein – uit diverse vakge-
bieden. Over twee jaar kennen partners
elkaar en weet iedereen elkaar te vinden
door het faciliteren van ontmoetingen en
gesprekken. Het netwerk werkt aan het 
wegnemen van belemmeringen voor de toe-
passing van innovaties door kennis te
ontwikkelen en goede voorbeelden te laten
zien. Door verschillende partijen bij elkaar te
brengen worden oplossingen integraal en is
de koppeling met andere thema’s – zoals
energietransitie, stad & land en ruimtelijke
ordening - mogelijk. 

Werkgroep 3

De gevolgen van klimaatverandering raken
ons allemaal – dus moeten we samen wer-
ken aan klimaatadaptatie! Het is een mooi
resultaat dat alle partners zich daar al 
bewust van zijn. Daarmee biedt het netwerk
de mogelijkheid om expertise te delen en
krachten te bundelen. De komende jaren
gaan we dat nog intensiever doen, brengen
we belangen samen en gaan we over tot con-
crete projecten. Tijd en geld zijn nog uitda-
gingen maar met het tonen van lef zorgen
we voor oplossingen. 

Werkgroep 4

Het netwerk Klimaatkrachtig Delfland be-
staat uit verschillende bloedgroepen en
staat in verbinding met andere bestaande
netwerken. Door het signaleren van kansen
en ontwikkelingen, het ontwikkelen van
showcases, delen van kennis, het initiëren
van innovaties en het fysiek ontmoeten van
het netwerk zorgen we er samen voor dat
klimaatadaptatie over twee jaar het ‘nieuwe
normaal’ is. We starten klein – maar zorgen
dat het netwerk bekend en aantrekkelijk
wordt voor anderen. 

Werkgroep 5

Het netwerk kan juíst door samenwerking
meerwaarde creëren en ervoor zorgen dat
het thema hoog op de agenda blijft staan.
Over twee jaar hebben we woorden omgezet
in pilots & projecten en wordt er gewerkt aan
de borging van innovaties in beleid. Door 
te zoeken naar meerwaarde ontstaat voor
klimaatadaptieve maatregelen meer finan-
cieel draagvlak.

Bewustwording en kennisdeling
n Opvang regenwater promoten bij tuinders
n Bewoners, bedrijven en klanten informeren en
enthousiasmeren

n Uitdragen van effecten van vergroening
n Schoolbesturen motiveren voor groenblauwe
schoolpleinen

n Successen, kennis en ‘lessons learned’ intern
en extern delen

n Lesgeven aan toekomstige watermanagers

Innovaties
n WaterStraat inzetten voor versnelling 
n Stimuleren van innovaties en ondersteunen
van startups

n Innoveren op het gebied van waterberging en
gebruik

Samenwerking netwerkpartners
n (Commerciële) organisaties verbinden aan
Klimaatkrachtig Delfland

n Samenwerking met tuincentra aangaan
n Actief partners opzoeken en verbindingen
maken

n Samenwerken met regionale partners, 
bedrijfsleven, kennisinstituten en 
overheden

n Netwerk gebruiken als klankbord

Borging klimaatadaptief handelen
n Klimaatadaptatie financieel borgen in de
meerjarenplannen

n Klimaatadaptief als uitgangspunt voor
ontwerpen

n Roadmap klimaatrobuuste
gebiedsontwikkeling uitwerken en
inzetten

n Waterklimaatplan 2021-2024 opstellen

Pilots & projecten
n Projecten realiseren met partners
n Bijdragen aan de doorontwikkeling van COASTAR
n Urban Waterbuffer Spangen beheren
n Operatie steenbreek acties organiseren
n Buurtacties met bewoners opzetten (regentonnen, groene daken)
n Project ‘tuin van de toekomst’ doorzetten
n Initiëren van projecten bij schoolpleinen en bedrijventerreinen

Volgende
partner-
bijeenkomst

OPROEP: Adviesbureaus
Tauw en Arcadis hebben
aangeboden samen met ons
de volgende partnerbijeen-
komst te organiseren dit 
najaar en nemen daarmee
het stokje over van 
Duurzaam Den Haag en
Royal Haskoning DHV. 
Ook meehelpen? 
Laat het weten via 

De Klimaatkrachtig 
doorgeeftrofee

Twee partners werden in het zonnetje gezet met de
doorgeeftrofee. Woningbouwcorporatie Havensteder voor de
klimaatadaptieve tuin bij de ‘Spetterflat’ in Rotterdam-West en
Tuincentrum Ockenburgh omdat zij op de winkelvloer veel
aandacht voor klimaatadaptieve maatregelen hebben en hun
personeel bijscholen op het gebied van het waterbestendig
inrichten van tuinen. Mooie en inspirerende initiatieven!

Projecten 
en kennis-
vragen

Tijdens de bijeenkomst zijn
diverse projecten en 
kennisvragen aangedragen
door meerdere partners.
Heb jij ook nog een 
project en/of kennisvraag
die je graag wil delen, 
mail dan naar 

Woningbouwcorporatie
Havensteder

Tuincentrum
Ockenburgh

>  Bekijk hier alle foto’s

>  FILMPJE  Sfeerverslag

Brainstorm
sessies

Klimaatkrachtig Delfland is een netwerk van partijen – groot en klein,
publiek en privaat – die elkaar ontmoeten, kennen en betrekken bij
ontwikkelingen. Met lef voeren we (innovatieve) pilots en projecten uit. We
bundelen onze krachten en kennis, inspireren elkaar en slaan bruggen naar
andere partijen. Over twee jaar zorgen we ervoor dat klimaatadaptatie het
‘nieuwe normaal’ is en is het netwerk een voorbeeld voor andere regio’s. 

Wat partners (gaan) doen:

Wat het netwerk nodig heeft:

Thematische
‘meetups’ of
‘bouwtafels’
faciliteren

Driedaagse
‘werkplaats’ om
projecten op te

zetten

Opzetten 
‘projecten tender’

voor partners

Ontwikkelen
communicatie-

toolkit
Klimaatkrachtig

Delfland

Wie is wie en 
wie doet wat: 

online inzicht in 
het netwerk

Een kijkje 
in de keuken:
bezoek aan 
partners

HET NETWERK
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Bezoekadres

Phoenixstraat 32
2611 AL Delft
(015) 260 81 08

www.klimaatkrachtig.nl
info@klimaatkrachtig.nl

PITCH
Pitch Royal HaskoningDHV: klimaatadaptieve uitdagingen
Arnold Wielinga (Royal HaskoningDHV) nam ons in zijn pitch mee in de klimaatadaptieve
uitdagingen die hij tegenkomt in zijn dagelijkse werkzaamheden. Hij liet ons inzien dat huidige
ontwikkelingen als de woningbouwopgave en energietransitie vragen om aanpassing van het
traditionele waterbeheer. Dat vraagt van zowel opdrachtgevers, adviseurs, ontwerpers als
uitvoerders omarming van het thema klimaatadaptatie in hun dagelijkse werkzaamheden.

In juni 2019 vond de eerste partner-
bijeenkomst van Klimaatkrachtig
Delfland plaats. Ruim 60 partners 
-publiek en privaat- werkten hard aan
de gezamenlijke ambitie om de regio
Delfland klimaatbestendig te maken.

Missie Klimaatkrachtig Delfland 

info@klimaatkrachtig.nl 
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