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• Regionale Klimaatstresstest Light 2016

• Bestuurlijke Versnellingsafspraak 2017

• NOB projecten in uitvoering in 2018-2020

• Meerjarenplan / werkprogramma 2021-2028

Klimaatadaptatie Noordoost Brabant 



➢ Verdieping Klimaatstresstesten en Risicodialogen

➢ Robuuste beekdallandschappen

➢ Klimaatbewustzijn

➢ Klimaatadaptieve bedrijventerreinen

➢ Bodem voor Klimaat / Sponswerking bodem

Regionale samenwerking in 2018-2020
Projecten en organisatie



➢ Schaalniveaus van samenwerking (wat doe je lokaal, wat regionaal…)

➢ Draagvlak voor klimaatadaptatie breed verankeren binnen gemeentes (RO,…)

➢ Klimaatadaptatie als beleids- en ontwerpopgave in gemeentelijke begrotingen en 

formaties opnemen

Uitdagingen



Meedenken en meedoen!

➢ Regioaanpak / Werkprogramma NOB 2019-2020

➢ Kennisbijeenkomsten

➢ Projectgroepen

➢ Website en nieuwsbrief



Dank voor uw aandacht!
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Provinciale subsidies klimaatadaptatie in gemeenten 

Klimaatstresstest: ruim de helft van de Brabantse gemeenten heeft 

aanvraag ingediend. Eind dit jaar afgerond.

Klimaatadaptatiedialoog (risicodialoog): eerste tranche 1/3 deel 

gemeenten, tweede tranche open in november. Eind 2020 

afgerond.

Klimaatadaptatieproject: kleinschalige pilot dit voorjaar met 

loting. Nieuwe openstelling wellicht eind 2020

Kijk op https://www.brabant.nl/loket/subsidies

En op het Brabantse klimaatportaal: 

www.klimaatadaptatiebrabant.nl

Aanjaagfase klimaatadaptatie loopt op z’n eind, vanaf 

volgend jaar subsidiëring meer kwalitatief van aard

http://amsterdamrooftopsolutions.com/wp-content/uploads/2014/09/Rooftop_after.png


Terug naar eerste pagina

KLIMAATLABELS 

24-11-2019 2e Regiobijeenkomst



Terug naar eerste pagina

AANLEIDING

Afspraak IBP 

Nederland in 2050 klimaatbestendig 
en waterrobuust

Afspraak LVC

Land van Cuijk in 2030 
klimaatbestendig en waterrobuust

24-11-2019 2e Regiobijeenkomst



Terug naar eerste pagina

Wat is klimaatbestendig?

Niets doen

100mm regen kunnen  verwerken 
in een uur. 

60 % van de openbare ruimte 
moet groen zijn.

24-11-2019 2e Regiobijeenkomst



Terug naar eerste pagina

Hoe stel je vast wat wij 
klimaatbestendig vinden?

Om dat vast te stellen heb je een 
instrument nodig dat:

defineerbaar, meetbaar en eenvoudig 
uitlegbaar is

aansluit bij gangbare instrumenten

de huidige en de gewenste staat in 
beeld kan brengen

Globaal inzicht geeft in de kosten van 
bestaande naar gewenste staat

als beleidsinstrument is te gebruiken
24-11-2019 2e Regiobijeenkomst



Terug naar eerste pagina

Het labelen is het geijkte
instrument

Herkenbaar uit de energiewereld en 
ons groenonderhoud

Labels lopen van A erg 
klimaatadaptief  tot en met E weinig 
klimaatadaptief. 

Elke straat krijgt een label voor hitte 
en water

24-11-2019 2e Regiobijeenkomst



Terug naar eerste pagina

Klimaatlabel water

Labelverdeling water

Aantal mm’s berging in openbare 
ruimte

A: 67,5 mm

B: 60 mm

C: 52,5 mm

D: 45 mm

E: 37,5 mm

24-11-2019 2e Regiobijeenkomst



Terug naar eerste pagina

Klimaatlabel hitte

Labelverdeling hitte

Schaduw  loopgedeelte in %

A: > 50 %

B: 40- 50 %

C: 30 – 40 %

D: 20 – 30 %

E: < 20%

24-11-2019 2e Regiobijeenkomst



Terug naar eerste pagina

Water in de verbeelding

24-11-2019 2e Regiobijeenkomst



Terug naar eerste pagina

Hittestress in de verbeelding

24-11-2019 2e Regiobijeenkomst



Terug naar eerste pagina

Boxmeer opgedeeld in 19 
herkenbare gebieden

24-11-2019 2e Regiobijeenkomst



Terug naar eerste pagina

Dashboard hele gemeente

24-11-2019 2e Regiobijeenkomst



Terug naar eerste pagina

Deelgebied Bakelgeert-Noord

24-11-2019 2e Regiobijeenkomst
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Kosten deelgebied uitgelicht
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Terug naar eerste pagina

Interactief

https://dashboards.obsurv.nl

Login: Boxmeer

WW: B0xme3r01

24-11-2019 2e Regiobijeenkomst

https://dashboards.obsurv.nl/


Terug naar eerste pagina

Zijn er nog vragen? 

Zoniet, dan bedankt voor u 
aandacht

24-11-2019 2e Regiobijeenkomst
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Rob van Aalsburg
arts medische milieukunde i.o.
GGD Brabant



4





6
The relationship between mortality and average temperature (mortality ratio = observed number of deaths on day i ÷ mean number of deaths over the whole study period). 
Source: The Impact of Heat Waves and Cold Spells on Mortality Rates in the Dutch Population. Huynen e.a. 2001
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SingelSwim Utrecht (160 zwemmers)

Zwemmers
(79/160)

Niet-
zwemmers

Relatief 
Risico

Gezondheidsklachten n (%) n (%) RR (95% CI)

Maag- darmklachten 
(misselijkheid, 
braken, diarree of 
buikpijn)

7 (9%) 1 (4%) 2,1 (0,3-16,6)

Luchtwegklachten
(verkoudheid, 
hoesten, 
kortademigheid)

4 (5%) 0 (0%) n/a

Huidklachten
(rode uitslag, rode 
huid, huidinfectie)

0 (0%) 0 (0%) n/a

Totaal 
(waaronder spierpijn, 
koorts, koude 
rillingen, rode ogen, 
oorpijn, hoofdpijn)

18 (23%) 3 (11%) 2,5 (0,6-9,9)

Waterkwaliteit

1 week voor start

E. coli < 1000 KVE/dl

Intestinale 
enterococcen

<400 KVE/dl

Watertemperatuur 20°C



Amsterdam City Swim (2692 zwemmers)

Zwemmers
(1375/2692)

Niet-
zwemmers

Relatief 
Risico

Gezondheidsklachten n (%) n (%) RR (95% CI)

Maag- darmklachten 
(misselijkheid, 
braken, diarree of 
buikpijn)

427 (31%) 22 (5%) 6,3 (4,1-9,5)

Luchtwegklachten
(verkoudheid, 
hoesten, 
kortademigheid)

171 (12%) 17 (4%) 3,3 (2,0-5,4)

Huidklachten
(rode uitslag, rode 
huid, huidinfectie)

24 (2%) 0 (0%) n/a

Totaal 
(waaronder spierpijn, 
koorts, koude 
rillingen, rode ogen, 
oorpijn, hoofdpijn)

588 (43%) 59 (13%) 3,2 (2,5-4,1)

Waterkwaliteit

ochtend 2 uur na 
start

E. coli < 1000 
KVE/dl

4000-10000 
KVE/dl

Intestinale 
enterococcen

<400 
KVE/dl

100 KVE/dl

Water-
temperatuur

16,5°C 16,5°C



Omstandigheden A’dam City Swim
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Intense bui 2 dagen voor Amsterdam City Swim -> Riooloverstort



Norovirus

Ontlastingsmonsters:

• 5/7 positief op Norovirus

Watermonsters

• 1/3 positief op Norovirus
(ander subtype dan ontlastingsmonsters)

Impact:

• 31% van de zwemmers 
rapporteerde maag-darmklachten

• > 800 mensen 



14 Climatic suitability of Aedes albopictus in Europe referring to climate change projections. Fischer e.a. 2014



15



16

Bestrijdingscapaciteit en -
techniek

Publieke onrust Overbelasting zorgsysteem

Eikenprocessierups



17 https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan
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Kaart met 
achtergrond 
hitte en % 
mensen dat 
voldoende 
koele plekken 
ervaart 

Relatie 
hitte en 
gezond
heid

Informatie 
uit 
database, 
Weetjes

Inspiratie 
voor 
beleid zie 
volgende 
sheet



19 In: ZonMw Kennisagenda Klimaat en gezondheid mei 2019



Regioconferentie 30 oktober 
2019

Het Groenedaken project van de wijk  
Kattenbosch in Rosmalen

Henk Koops 



De tijdslijnen

• Lidmaatschap Groencommissie Kattenbosch april 
2015

• Begin 2016: schrijven Groenvisie voor de wijk, 
rondsturen, commentaren verwerkt

• Maart 2017:geaccordeerd door de wijk, incl 
plannen voor groene daken

• Begin 2017: zelf een GD aangeschaft en ervaring 
opgedaan met leveranciers, subsidies, etc

• Mid- eind 2017: contacten met gemeente en 
waterschap, werkgroepen opgericht



Het eerste groendak in de wijk 
Kattenbosch



Resultaten 2018

• Van de 120 woningen hebben 73 meegedaan
• In totaal meer dan 2000 m2 groendak
• Grootste project van Nederland
• 2e prijs groene daken wedstrijd Amsterdam in 

2018
• 76e op de landelijke Groene top 100 van 

Trouw oktober 2019



Resultaten



Vervolg

• 2019-2020 vervolgproject in Kattenbosch voor 
een deel van de overige daken

• Geadviseerd aan en kennis gedeeld met 
bewoners andere wijken (o.a. de 
Buitenpepers, de Rompert, Maaspoort, 
Sparrenburg)

• In verschillende van deze wijken is intussen 
een groenedaken project opgestart!



Regentonactie in de 
Buitenpepers

Karin Bleeker
Ken Yau

Gerald Jan Ellen













Wie voelt zich persoonlijk betrokken bij klimaatverandering 

en heeft daarom zijn tuin vergroend en wie niet?

> Geslacht: vrouw

> Leeftijd: 34 jaar

> Burgerlijke stand: Getrouwd

> 1 kind

> Opleiding: HBO

> Werk: parttime  

> Inkomen: 2x modaal

Sandra Danielle 

> Geslacht: vrouw

> Leeftijd: 34 jaar

> Burgerlijke stand: Getrouwd

> 1 kind

> Opleiding: HBO

> Werk: parttime  

> Inkomen: 2x modaal



> Harmonieus gezin

> Teamplayer

> Vakantie naar Italië

> Met vrienden afspreken

> Volleybal 

> Balans werk en privé

> Gelijkwaardigheid

> Spontaan

> Ziet klimaatverandering als ver-van-haar-bed

> “Ik zou niet weten wat ik zelf kan doen, 

bovendien doen overheidsmaatregelen er echt 

toe.”

> Avontuurlijk

> Afwisseling

> Druk, dynamisch huishouden

> Eigenzinnig

> Hardlopen

> Ontplooiing

> Reizen

> Creatief

> Bewust bezig met invloed eigen 

gedrag op het klimaat

> “Ik wil de aarde goed doorgeven  

aan volgende generaties.”

Sandra Danielle 
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Kijkt de een liever naar GTST en de ander altijd naar het NOS journaal?

Leest de een liever De Telegraaf, en de ander liever de Volkskrant?

Woont de een het liefst midden in het drukke centrum 

en de ander liever in een rustige buitenwijk

Boekt de een graag een “all inclusive vakantie” 

en gaat de ander liever “back to basic kamperen”?

Loopt de een graag een marathon, 

terwijl een ander liever onderdeel is van een team?

Iedereen maakt eigen keuzes, en heeft eigen 

wensen, motieven, behoeftes en interesses

om het één juist wel, en het ander net niet te doen





Geeft aan hoe een persoon 

zich opstelt ten opzichte van 

zijn/haar omgeving. Leef je 

meer vanuit jezelf of ent je 

meer op de groep?

Geeft de omgeving met 

emoties weer. Ben je 

meer ingetogen of 

uitgelaten?

























• Database met gegevens over 1,8 miljoen personen / huishoudens op het gebied van wonen, werken, 

leven en winkelen: extrapolatie naar heel Nederland. 

• Profielen en leefstijlgegevens van alle postcodes tot op brievenbusniveau.





> Welke onderscheidende leefstijlen zijn er in Nederland te onderscheiden betrekking

tot klimaatverandering en waterbewustzijn (waterveiligheid- en overlast, watertekort en waterkwaliteit).

> Welke communicatiestrategie past bij welke leefstijl.

> Overkoepelend doel: activeren van inwoners om zelf maatregelen te treffen op het gebied van 

klimaatverandering en waterbewustzijn.



> Fase 1: Koppeling BSR™-leefstijldata aan Waterpeil data. Doel: is BSR segmentatie mogelijk?

> Fase 2: Kwalitatieve domeinverkenning met vier groepsdiscussies. Doel: input voor fase 3.

> Fase 3: Kwantitatieve toetsing. Meting houding, gedrag, betrokkenheid, informatiebehoefte en mediagedrag 

rondom klimaat en waterthema’s onder N=1476. Doel: segmentatie en ontwikkeling communicatietoolkit.
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Ver-van-mijn-bed-show

22%

Geëngageerde Hedonisten

13%

Actief Betrokkenen

15%

Onwetende Sceptici

16%

Welwillende afwachtenden

16%

Calculerende Sceptici

18%



> Klimaatverandering

> Algemeen waterbewustzijn

> Waterveiligheid

> Wateroverlast 

> Watertekort 

> Waterkwaliteit 







Karakter

> Ruimdenkend en avontuurlijk persoon

> Wil zichzelf continu ontwikkelen en nieuwe dingen mee maken

> Wil graag uniek zijn en alles uit het leven halen

Houding

> Erg betrokken bij klimaatverandering en waterbeheer

> Laat zich inspireren door organisaties die zich hiervoor inzetten en willen zelf een steentje bijdragen

> Doen minder dan ze zelf willen, omdat ze zich in teveel projecten hebben gestort

22%





Karakter

> Een echte levensgenieter

> Houdt van veel mensen om zich heen in een vertrouwde omgeving

> Gericht op een goede harmonie met vrienden en familie

Houding

> Klimaatverandering en waterbeheer houden haar of hem niet bezig

> Vindt klimaatverandering en waterbeheer maar ingewikkelde onderwerpen

> Kan er maar weinig aan doen en doet dit dan ook niet

22%





Karakter

> Zachtaardig en behulpzaam persoon

> Vindt solidariteit en verbinding belangrijk

> Onderhoud graag een goede relatie met haar buren en familie

Houding

> Vindt klimaatverandering en waterbeheer erg belangrijk

> Bewust van de impact hiervan op haar of zijn omgeving

> Voelt zich geroepen een steentje bij te dragen en doet dit ook

15%





Karakter

> Nuchter persoon, die graag in rust en regelmaat leeft

> Hecht veel waarde aan zijn privacy en veiligheid

> Onderneemt graag rustige activiteiten in vertrouwde omgeving

Houding

> Staan erg sceptisch tegenover klimaatverandering en waterbeheer

> Veranderingen in het klimaat zijn een natuurlijk proces

> Alles erom heen is pure bankmakerij van de groene maffia

16%





Karakter

> Zachtaardig en rationeel persoon

> Gaat graag zijn eigen gang in eigen vertrouwde omgeving

> Levert graag intellectuele prestaties en wordt hier graag voor erkend

Houding

> Redelijk betrokken bij klimaatverandering en waterbeheer

> Heeft veel kennis over klimaatverandering en maakt zich hier zorgen over 

> Wil zelf graag in actie komen, maar weet niet hoe

16%





Karakter

> Rationeel en zakelijk persoon

> Geniet van luxe en comfort

> Wil graag succes hebben en hiervoor worden herkend

Houding

> Is redelijk sceptisch over klimaatverandering

> Gaat af op keiharde feiten, maar hoort tegenstrijdige berichten

> Vertrouwt meer op technologische oplossingen en overheidsmaatregelen 

18%



Geëngageerde Hedonisten Ver-Van-Mijn-Bed-Show Actief Betrokkenen

Onwetende ScepticiWelwillende AfwachtendenCalculerende Sceptici

> Conformeerstrategie

> Heb het niet over klimaatverandering of

waterbeheer.

> Ze zijn wel te motiveren door ze te   

wijzen op de risico’s voor zijn eigen   

huis en haard.

> Framingstrategie

> Heb het niet over klimaatverandering

> Kies een totaal andere invalshoek,

door duurzame initiatieven te

koppelen aan sociale activiteiten.

> Participatiestrategie

> Er is weinig nodig om ze te betrekken.

> Een financieel voordeeltje kunnen ze

nog verder stimuleren.

> Empowerstrategie

> Geef ze op laagdrempelige wijze   

aan wat ze zelf kunnen doen

> Geef feiten en handleidingen om  

maatregelen te nemen.

> Informeerstrategie

> Attendeer deze mensen op de negatieve

gevolgen voor henzelf.

> Ze zijn gevoelig voor financiële nadelen

of het verlies van hun eigen comfort.

> Inspiratiestrategie

> Inspireer ze met goede voorbeelden.

> Biedt ze laagdrempelige maatregelen 

aan. 



Ver-van-mijn-bed-show

22%

Geëngageerde Hedonist

13%

Actief Betrokkenen
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Onwetende Sceptici

16%

Welwillende afwachtenden

16%
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18%





> HHNK haalt meer belasting op door gerichte campagnes

> Bewoners vangen water op met alternatieve regenton

> Bewonersbijeenkomsten om natuurgebied te beschermen

> Groepsevenement om inwoners motiveren tot het ont-tegelen van 

hun    
tuinen en deze tegels te vervangen voor natuurrijk groen.



> Facebookcampagne om mensen te motiveren op de  
voordelen van een watervriendelijke tuin.

> Groepsevenement om inwoners motiveren tot het ont-tegelen van hun    
tuinen en deze tegels te vervangen voor natuurrijk groen.

> Films om inwoners te informeren hoe wateroverlast kan worden voorkomen.

> Mensen motiveren om verbeterde situatie in natuurgebied te behouden.

> App om informatie te verzamelen over waterkwaliteit en wateroverlast



> App om informatie te verzamelen over waterkwaliteit en wateroverlast

> Bijeenkomsten
> Heb het niet direct over klimaatverandering 



> Inwoners informeren over wateroverlast 

> Internet
> Informatief (infographics)



> Iets nieuws (geëngageerde hedonist).

> Vrijwilligers (actief betrokkenen)

> Check welke leefstijlen op je werk zijn (vaak niet de leefstijl van je doelgroep)

> Focus je op dominante leefstijlen




