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1e aflevering Klimaatkrachtig 
TV Tour groot succes!
Dinsdag 1 december vond de eerste aflevering van de Klimaatkrachtig TV Tour 
plaats: een live uitzending waar 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 

De WaterStraat
Hoofdonderwerp van de eerste aflevering was de  
WaterStraat in Delft. Wat is de WaterStraat? Welke 
innovaties worden hier getest? Welke vragen hebben de 
ondernemers en hoe kan het netwerk Klimaatkrachtig 
Delfland daarin helpen? Host Tjerron Boxem (Community 
Manager) ging in gesprek met daggast Manita Koop 
(Hoogheemraad), proeftuin The Green Village en 
ondernemers Waste Works, Field Factors en Movares.  
 
Ging het te snel en wil je de aflevering terugkijken?  
Of kon je er niet bij zijn en ben je benieuwd?  

WaterStraat
Voor de klimaatbestendige stad

HittePlein
Voor de klimaatbestendige stad

Edwin Cornelissen  

Duurzaam Den Haag
Ingrid Vogels  

Green2Live

Joost de Haan

Ondernemer Waste Works
Erwin van de Zwaag van partner Waste Works zet 
zich met het Buffertrottoir in voor een duurzamere 
maatschappij. Deze circulaire tegels vangen hoos-
buien op in een waterreservoir onder de tegels.  
Meer weten over Waste Works? Of heb jij vragen aan 
Erwin van der Zwaag?  

De Rainroad  is een idee van Movares dat nu op de 
WaterStraat wordt getest. In deze innovatieve oplos-
sing wordt water opgevangen en gebruikt om de 
straat te koelen. Het idee van het ingenieursbureau 
is bedoeld voor plekken met hittestress waar geen 
ruimte is voor vergroening. 
Meer weten over Movares? Of heb jij vragen aan  
Mathijs van Vliet?  

Ondernemer Field Factors

Ondernemer Movares

Virtual Reality Tour: Klimaatadaptieve stad

Samenwerkingsideeën 
In de aflevering deden we een oproep: alleen 
door krachten te bundelen maken we de regio 
Klimaatkrachtig. Zoek dus partners op, bedenk 
mooie initiatieven en ideeën en dien deze in via 
info@klimaatkrachtig.nl. Met initiatiefnemers 
van de beste voorstellen gaan we het gesprek 
aan en kijken hoe we het initiatief een stap 
verder kunnen brengen.   
 
 
 

Samen aan de slag

Het Klimaatmuseum

Field Factors is met haar ondergrondse regenwater- 
opslag en hergebruiksysteem voor de tweede keer te 
vinden op de WaterStraat. Aanvullend onderzoek naar 
het filtersysteem voor de waterkwaliteit moet het  
product naar een volgende fase brengen.  
Meer weten over Field Factors? Of heb jij vragen aan 
Wilrik Kok?  

 

 
 
Ook tijdens deze online bijeenkomst  
kreeg de doorgeeftrofee weer een  
nieuwe eigenaar. Edwin Cornelissen van 
Duurzaam Den Haag schonk met veel 
enthousiasme de doorgeeftrofee aan 
Ingrid Vogels van Green2Live. Zij is erg 
actief met het klimaatkrachtig maken van 
de regio. In zijn woorden is Ingrid “Walk 
your talk” en doet ze wat ze zegt. Een fijne 
partner om mee samen te werken! 

De Klimaatkrachtig Doorgeeftrofee

Volgende Klimaatkrachtig  
TV Tour afleveringen 
Deze eerste aflevering smaakt naar meer. Heb jij ideeën, 
onderwerpen en thema’s voor volgende afleveringen of 
wil je net als The Green Village meewerken aan het 
voorbereiden van een aflevering? Laat het ons weten via         
           

info@klimaatkrachtig.nl 

Wateroverlast, droogte, hitte: Nederland krijgt steeds vaker te maken met 
de gevolgen van extremer weer. Tijdens deze VR tour zie je nog meer 
innovatieve oplossingen op de WaterStraat en het HittePlein die wijken, 
straten en gebouwen leefbaar en bewoonbaar moet houden. 
 
Wil je in een op maat gemaakte online sessie kennismaken met de 
ondernemers op de WaterStraat en het HittePlein? Neem contact op  
met Willy Spanjer.  

 Kijk de aflevering hier terug   u

Bekijk de partnerpagina van Waste Works   u

Bekijk de partnerpagina van Movares   u

Bekijk de partnerpagina van Field Factors    u

Bekijk het filmpje   u

Bekijk het filmpje   u

Volg de Virtual Reality Tour   u

https://klimaatkrachtig.nl/netwerk/waste-works
https://www.youtube.com/watch?v=_-on_fPil_o
https://klimaatkrachtig.nl/netwerk/field-factors
https://klimaatkrachtig.nl/netwerk/movares
https://www.youtube.com/watch?v=ra1aYZ8Ch7Y
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