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Programma Ontbijtsessie
8:00

Inloop

8:15

Welkom – Liesbeth Rijsdijk, voorzitter Climate Campus

8:30

Ontbijt & presentatie Climate Campus Kennisagenda &
Kennisbank Klimaatadaptatie – Lisa de Groot & Ivo Boerdam

9:00

Deelsessies 1, 2, 3

10:00

Pauze

10:30

Deelsessies 4, 5, 6

11:30

Presentatie kennisvragen en vervolg

12:00

Afsluiting
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Thema deelsessies CC Kennisagenda
1. Governance & samenwerken

Leander Ernst (Gemeente Raalte)

2. Zoetwater deltaregio Zwolle

Nanco Dolman (Deltares) en Godelieve Wijffels (RIVUS)

3. Nature based solutions

Ger Pannekoek (EBW) en Bauke de Vries, (Saxion
Hogeschool)

4. Burgerparticipatie & sociale
innovatie

Adriaan Mosterman (Team Klimaat Actief) en Arjan
Broer (HeelBreed)

5. Klimaatbewust gedrag

Anne van Valkengoed (RUG) en Edith Camerik
(Zwolle/CATCH en Climate Campus)

6. Hittestress, sponswerking,
groendaken, gezondheid

Koen Weytingh (ToekomstSterk)
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1. Governance & samenwerken
- Leander Ernst, gemeente Raalte
Energietransitie, watertransitie, sociale transitie: de maatschappelijke
veranderingen stapelen zich op. Wat betekent dit voor de organisaties waar we
in werken? Hoe kunnen we sturen en samenwerken als onze omgeving blijft
veranderen?
Managementmodellen gaan uit van een planbare wereld; transitiemodellen
gaan uit van systeemveranderingen die decennia duren. Tussen deze uitersten
bevindt zich de weerbarstige praktijk. Leander Ernst doet nu acht jaar
onderzoek in en naar die praktijk. Hij neemt ons mee in zijn ervaringen, o.a. in
Water Sensitive Rotterdam, en legt het fundamentele probleem voor
organisaties in transities bloot. Op basis daarvan geeft hij ons zijn visie op hoe
we met succes en plezier een opgavegerichte samenwerking voor elkaar kunnen
krijgen.
Genoeg stof voor kennisvragen in de deelsessie die Leander aansluitend aan zijn
pitch zal leiden. Ook zal hij inventariseren welke belanghebbenden zich melden
bij dit onderwerp en met welke vervolgacties (nader onderzoek, etc.) de
kennisagenda op dit onderwerp kan worden uitgebouwd.
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2. Zoetwater deltaregio Zwolle
- Nanco Dolman, Deltares & Godelieve Wijffels,
RIVUS
Nanco Dolman’s expertise is waterbewuste en klimaatbestendige deltasteden. Hij
schreef al eens met Godelieve Wijffels mee aan een Europees onderzoeksvoorstel, dat
invulling geeft aan Zwolle als watercyclusstad of ‘zelfredzame zoetwater sponsstad’.
Godelieve is programmamanager bij gemeente Zwolle en bij RIVUS, dat zich richt op de
Regionale Adaptatiestrategie (RAS) in West-Overijssel.
Na een korte inleiding van deze deelsessie van Godelieve zal Nanco ingaan op de
kwetsbaarheid van deltastad Zwolle en de kennisvragen die dat oproept. De stad is
kwetsbaar voor teveel water door de toenemende neerslagintensiteit in combinatie
met een stijgende zeespiegel en verdergaande verstedelijking, maar ook voor te weinig
water. Als gevolg van klimaatverandering zullen zich in de toekomst vaker periodes
voordoen met lage waterafvoeren in de rivieren en weteringen.
Het stedelijk watersysteem maakt deel uit van een groter stroomgebied: de IJsselVechtdelta. De intensieve exploitatie van het stedelijk landschap kan leiden tot een
geleidelijke achteruitgang van het natuurlijke watersysteem met nadelige gevolgen
voor de omliggende regio. Daarom moet het doel zijn om de waterbalans tussen de
stedelijke gebieden en het ommeland te herstellen. Maar #Hoedan?
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2. Zoetwater deltaregio Zwolle
- Nanco Dolman, Deltares & Godelieve Wijffels,
RIVUS
2/2
Het concept van ‘de stad als spons’ biedt bijvoorbeeld oplossingsrichtingen,
zoals ruimte optimaal benutten en multifunctionele water- en leefbare stadoplossingen. Het sponsstad-concept gaat uit van het toepassen van de levenmet-waterprincipes: het verzamelen, opslaan, en gebruiken van water om alle
water- en klimaatuitdagingen met elkaar in verband te brengen. De stad als
spons wentelt niet af maar draagt bij aan de veerkracht van het landschap
waarin het ligt. Bovendien draagt het concept van de stad als spons bij aan
levendigheid, leefomgevingskwaliteit, biodiversiteit en leefbaarheid van de stad.
Aansluitend aan zijn betoog, zal Nanco samen met Godelieve de kennisvragen
inventariseren en aanscherpen. Ook zal met de deelnemers worden besproken
welke partijen in het bijzonder belanghebbend zijn en welke vervolgacties
denkbaar zijn om in het komend jaar van de kennisvragen richting antwoorden
te komen.
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3. Nature based solutions
- Ger Pannenkoek, EBW & Bauke de Vries,
Saxion UAS
In deze deelsessie vertellen Ger Pannekoek en Bauke de Vries over twee
good practices in nature based solutions. Ger is medeoprichter EWB
Circular Rain en Regenwater Alliantie, een netwerk dat zich ten doel heeft
gesteld om binnen 5 jaar een markt te creëren voor het gebruiken van
regenwater. Ger werkt ook voor Syntraal, waar hij een community voor
zelfstandig adviseurs klimaatadaptatie aan het opzetten is.
Ger vertelt over de Urban Rainshell, een ondergronds regenwaterbuffering
en –zuiveringssysteem op basis van natuurlijk, hernieuwbaar en circulair
materiaal … schelpen en mineralen. Het innovatieve product vervangt
regenwatertoepassingen waarvoor nu drinkwater wordt gebruikt. Er
worden er sportvelden en groen mee besproeid, het wordt gebruikt als
bluswater maar ook als proceswater en zelfs als water op speelpleintjes in
woonwijken.
Bauke de Vries zal het thema Nature Based Solutions illustreren aan de
hand van de ontwikkeling van het klimaatplein van Saxion. Tientallen
studenten hebben meegedacht over het ontwerp, waarbij ook ruimte is
voor proeven op gebied van natuurlijke beplanting, waterinfiltratie en
biodiversiteit.
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3. Nature based solutions
- Ger Pannenkoek, EBW & Bauke de Vries,
Saxion UAS
2/2
In het tweede deel van de sessie worden de kennisvragen geïnventariseerd
en aangescherpt. Ook zal met de deelnemers worden besproken welke
partijen in het bijzonder belanghebbend zijn en welke vervolgacties
denkbaar zijn om in het komend jaar van de kennisvragen richting
antwoorden te komen.
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4. Burgerparticipatie & sociale innovatie
- Arjan Broer & Adriaan Mosterman
Arjan Broer is initiatieven coach en sociaal ondernemer en zet zich
HeelBreed in voor een sociale en groene stad. Adriaan Mosterman
maakt deel uit van het Team Klimaat Actief en werkt samen met
Annemiek Wiegman van gemeente Zwolle om groene zetjes te geven
aan initiatieven van bewoners die samen de buurt willen vergroenen
en meer ruimte willen maken voor water en biodiversiteit. Als een
motor met zijspan spoort Adriaan de initiatieven op en zorgt
Annemiek Wiegman dat soms via olifantenpaadjes bij de gemeente
initiatieven verder komen, vooral met advies en door te verbinden.
Het Team Klimaat Actief en HeelBreed weten elkaar te vinden. Er zijn
in elke wijk in Zwolle inwonersinitiatieven opgebloeid en verder
gebracht. Maar wat Adriaan en Arjan betreft, mag de lat hoger.
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4. Burgerparticipatie & sociale innovatie
- Arjan Broer & Adriaan Mosterman
2/2
Ze willen van iedere 5 weken een Groene Vrijdag waar een buurt uit
Zwolle resultaten laat zien opschalen naar à elke wijk en dorp in de
regio.
Hun kennisvraag luidt: Hoe kunnen bewoners echt participeren in
onze regio bijvoorbeeld via burgerberaad en burgerbegrotingen?
In deze deelsessie hoor je de verhalen uit de straten van Zwolle en de
leerpunten. En je bent van harte welkom om mee te denken over
echte participatie en hoe het initiatief nog meer bij de inwoners komt
te liggen.
In Deventer start burgerberaad in november en in Zwolle is een motie
ingediend (D66 en GL) om met een burgerberaad te gaan starten.
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5. Klimaatbewust gedrag
– Anne van Valkengoed & Edith Camerik
Dr. Anne van Valkengoed is Postdoctoraal onderzoeker aan de
faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzoekt wat mensen motiveert
om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.
Een van haar onderzoeken in gemeente Breda was naar het effect
van subsidieregelingen van de gemeente om inwoners te bewegen
tot het nemen van klimaatmaatregelen. Daarnaast deed Anne
onderzoek in de gemeente Groningen naar het effect van meer
traditionele voorlichtingscampagnes op de bereidheid van inwoners
om hun tuin te ontstenen of een regenton aan te schaffen.
In Zwolle was Anne ook betrokken. Hier deed zij kleinschalig
onderzoek naar het effect van de inzet van serious games zoals de
klimaat escaperoom en de Garden Battle op de bereidheid om
klimaatmaatregelen te nemen. In deze deelsessie gaat zij in op deze
onderzoeken en neemt ons mee in de uitkomsten en de implicaties
voor o.a. gemeenten en vragen die dat oproept voor
vervolgonderzoek.
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5. Klimaatbewust gedrag
– Anne van Valkengoed & Edith Camerik
De deelsessie start met een korte inleiding over het Europese CATCHproject door Edith Camerik, sr. adviseur communicatie, community
building en gedrag en werkzaam voor Climate Campus en gemeente
Zwolle.
Edith is voor Zwolle betrokken bij dit CATCH project dat zich richt op het
klimaatrobuust maken van midsize cities in de Noordzee regio. En waarin
naast Zwolle, ook Enschede, Waterschap Vechtstromen, Denemarken,
Zweden, Engeland, Duitsland en België deelnemen met een eigen pilot om
van elkaar te leren hoe je de stad kunt transformeren tot een
watersensitive city.
De pilot van Zwolle richtte zich op het vergroten van bewustwording van
de effecten van klimaatverandering en motiveren tot het nemen van
klimaatmaatregelen. Vanuit het CATCH project zijn daartoe de twee
serious games, klimaat escaperoom en de online game Garden Battle
ontwikkeld en gespeeld met inwoners.
Tijdens het betoog van Anne van Valkengoed wordt deelnemers gevraagd
om alvast kennisvragen te noteren, die in het vervolg van de sessie worden
aangescherpt en vertaald tot een follow up.
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6. Hittestress, sponswerking, groendaken, gezondheid
- Koen Weytingh
Hoe de bodem kan bijdragen aan het realiseren van de
Omgevingsvisie.
In deze sessie gooit Koen Weytingh, oprichter van ToekomstSterk
een steen in de vijver. In zijn onderzoek (in opdracht van gemeente
Zwolle): ‘De watermachine van Zwolle Noord, hoe de bodem bij kan
dragen aan het realiseren van de omgevingsvisie' zoekt Koen naar
het #HoeDan?
Hij toont hoe de ambities uit de Zwolse omgevingsvisie gerealiseerd
kunnen worden in de bestaande stad. Ambities als de sponswerking
en groen/blauwe structuur van de Zwolse Adaptatiestrategie, het
voorkomen van verdroging en vernatting, meer woningen,
uitbreiding van ecologische structuren, warmtenetten in plaats van
gas, buitengeluk en het voorkomen van hittestress zijn te realiseren
door gebiedsgericht te werken en bestaande beheertaken als motor
in te zetten. Koen ziet een nieuwe rol voor de gemeente. En de
ondergrond, de bodem, die speelt daar een cruciale rol bij!
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Maak hier je keuze voor 2
deelsessies
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Over de organisatie
De Ontbijtsessie Climate Campus Kennisagenda Klimaatadaptatie wordt georganiseerd door Climate
Campus, een netwerk van 5 O’s (onderwijs/onderzoek, overheid, ondernemers, maatschappelijke
organisaties, van onderop). We willen slimme samenwerking uitlokken en stimuleren dat er opgavegericht
en gebiedsgericht wordt samengewerkt in de IJssel-Vechtdelta. Ook experimenteren we met Smart City
toepassingen die helpen om klimaatadaptatie te versnellen en méér dan dat. Het brengt andere
maatschappelijke vraagstukken ook verder en stimuleert nieuwe economie.
Climate Campus wil uiteenlopende vraagstukken en netwerkpartners verbinden en belangen, kennis en
geld matchen. Aan de hand van de Climate Campus Kennisagenda brengen we kennis en contacten steeds
weer bij elkaar. Dat leidt tot antwoorden op kennisvragen, vergroot onze gezamenlijke kennisbasis en
contacten en zorgt voor implementatiekracht in het netwerk. Uniek is de actieve koppeling tussen
professionals in het netwerk met de lokale gemeenschap.

15

Wij kijken uit naar je komst
(Kennis)vragen zijn welkom
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