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Klimaatkrachtig TV Tour:  
aflevering 2

Donderdag 11 maart vond de tweede aflevering van 

de Klimaatkrachtig TV Tour plaats: een live 

uitzending waarin we met het netwerk in gesprek 

gingen over ontwikkelingen in de regio. 

 

 
 
Joost de Haan van partner WaterWindow plaatste als eerste een item 
in het Klimaatmuseum. Benieuwd wat Joost over 20 jaar niet meer 
terug wil zien en wat zijn visie hierop is? Bekijk de video!  
 
En heb jij ook een fenomeen dat van jou in het Klimaatmuseum moet? 
Laat het ons weten via info@klimaatkrachtig.nl 

Klimaatadaptatiestrategieën
Met Michiel Brouwer en Rinske Wessels spraken we over de 
verschillende klimaatadaptatiestrategieën van overheden in regio 
Delfland. Ze brachten dit in kaart vanuit de Community of Practice 
Klimaatadaptatie – een informeel kennisuitwisselingsnetwerk van 
overheden. Zo viel het op dat alle partijen aan het zoeken zijn hoe ze 
klimaatadaptatie samen met bewoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden kunnen oppakken.  De ene gemeente weet al heel 
concreet waar ze aan de slag gaan, de andere juist zoekt naar slim 
koppelen van verschillende ruimtelijke transities. Gemene deler is de 
zoektocht naar financiële middelen om daadwerkelijk te investeren in 
klimaatadaptatie. Mooi om op die manier van elkaar te leren en samen 
een stap verder te komen. 
 
Meer weten over de Community of Practice klimaat-adaptatie?  
 

Joost van der Spek 

Joost de Haan

Q&A stimuleringsregeling klimaatadaptatie 
Delfland heeft de stimuleringsregeling 
klimaatadaptatie aangepast én een ‘werkwijze met 
perspectief’ opgesteld, om bewoners, bedrijven en 
partners van Klimaatkrachtig Delfland ook financieel 
een zetje in de rug te kunnen geven. Op donderdag 8 
april organiseren we een Q&A vraaggesprek voor 
partners om uit te leggen waar de regelingen en 
werkwijze voor zijn bedoeld, en op welke manier we 
aan projecten en initiatieven een financiële bijdrage 
kunnen leveren.  
 
Aanmelden via: 

Samen aan de slag

Het Klimaatmuseum

 

 
 
 
 
Ook tijdens deze live TV Tour kreeg de Klimaatkrachtig 
Doorgeeftrofee weer een nieuwe eigenaar. Johan van 
Putten en Wendy Bakker gaven hem samen door aan 
Joost van der Spek van Manos Verdes. Zij adviseert vol 
passie over groene en klimaatbestendige tuinen en 
openbare ruimten.  

De Klimaatkrachtig Doorgeeftrofee

Volgende klimaatkrachtig  
TV Tour aflevering 
Heb jij ideeën, onderwerpen en thema’s voor een 
volgende aflevering en lijkt het je leuk om te gast te 
zijn in de uitzending? Laat het ons weten via        
          

info@klimaatkrachtig.nl 

 

 
 
Deze aflevering zette Fred Prins van partner GEP Regenwater het 
tweede fenomeen in het Klimaatkrachtig Museum. Het heeft iets met 
toiletten, wasmachines, riolering en regenwater te maken! Benieuwd 
wat Fred over 20 jaar niet meer terug wil zien in regio Delfland? 

Fred Prins

Het Klimaatkrachtig museum

Bekijk het filmpje   u

 
Manita Koop – Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van 
Delfland – verwelkomde Het Groene Loket als 100e partner in het 
Klimaatkrachtig netwerk. Tamara laat er geen gras over groeien: in een 
samenwerking met onder andere de Klimaatmaat heeft ze de eerste 
actie in onze regio al op touw gezet.  

Tamara van Dijk

Klimaatkrachtig Delfland mijlpaal:  
100e partner

Bekijk het filmpje   u

klimaat- 
 adaptie

          
info@klimaatkrachtig.nl 

Aanpak klimaatadaptatie  
gemeente Pijnacker-Nootdorp

Wethouder Ilona Jense-van Haarst vertelde in de aflevering over de 
klimaatkrachtige aanpak van haar gemeente Pijnacker-Nootdorp. Centraal hierin 
staat ook de samenwerking met bewoners en bedrijven. Mooie voorbeelden 
hiervan zijn de communicatiekalender en Klimaatbestendig Klapwijk, waar ook 
een Urban Waterbuffer wordt gerealiseerd. 

Regionale samenwerkingsagenda  
klimaatadaptatie

Met Herbert Bos zoomden we in op de ontwikkeling van de regionale 
samenwerkingsagenda klimaatadaptatie. Waar zit de meerwaarde? Wanneer is 
het handig zaken gezamenlijk op te pakken, en wanneer juist ook niet? 
 
En ook: hoe kunnen we van de netwerken van Klimaatkrachtig Delfland en de COP 
gebruik maken in deze samenwerkingsagenda? Na de uitzending spraken we met 
het netwerk hierover verder.  

Maverick | Nudging en gedragsverandering

Huisman

STEENBREEK HOOGHEEMRAADSCHAP 

VAN DELFLAND

Bekijk de website van de COP Klimaatadaptatie   u

Kijk hier de uitzending terug   u

Bekijk de website Klimaatbestendig Klapwijk  u

Bekijk het filmpje   u

Bekijk het filmpje   u

Lokale
Oplossingen Regionale

Samenwerking

Gezamenlijke
Kennisontwikkeling

https://www.youtube.com/watch?v=5RK9HvUU1gY
http://www.klimaatadaptatie.nl/cop/
https://www.youtube.com/watch?v=kLz9PYxuOf0
https://www.klimaatbestendigklapwijk.nl
https://www.youtube.com/watch?v=dEat3oKYn2c
https://www.youtube.com/watch?v=no80bM2zI5M
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