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Samenvatting
Aanleiding en vraagstelling
In Nederland moet in de toekomst rekening worden gehouden met hogere temperaturen, een sneller
stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Voor de neerslag
betekent dit vooral extremere buien die vaker voorkomen. Deze verandering in het klimaat heeft
gevolgen voor het stedelijke gebied. In het stedenbouwkundig plan van een gebied moet hier
rekening mee worden gehouden, zodat wateroverlast en hittestress zo veel mogelijk voorkomen
worden. Toch lijkt het dat er nog maar weinig aandacht wordt besteed aan de gevolgen van
klimaatverandering door stedelijke planners, ontwikkelaars, bedrijven en burgers (Runhaar et al,
2011). De voorkeur bij het ontwikkelen van ruimtelijke projecten gaat naar een integraal en gedragen
ontwerp voor de wateropgave, waarbij rekening wordt gehouden met de klimaatverandering en de
verschillende belangen. Echter is het vaak zo dat er een spanningsveld is tussen de ontwikkelaar, de
wateradviseur en het bevoegd gezag, ze hebben andere belangen. Daarnaast is het zo dat de
wateropgave vaak pas in een laat stadium van het ontwikkelingsproces wordt opgepakt, waardoor
het erg moeilijk is om deze nog in te passen (Heijmans, 2015). Tijdens dit onderzoek wordt
onderzocht waar het probleem precies zit en op wat voor manier men dit kan verbeteren, zodat er
meer bewustzijn voor de wateropgave en klimaatverandering ontstaat bij de ontwikkelaar. De
hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe kan er meer aandacht en overkoepelende bewustwording
worden gevraagd in de organisatie van een bedrijf als Heijmans voor de wateropgave en
klimaatadaptatie bij gebiedsontwikkeling, zodat dit eerder in het proces en op een beter manier
wordt meegenomen?

Theoretisch kader
Maar dat het klimaat verandert is een feit en veel organisaties moeten er iets mee, dit betekent dat
bedrijven klimaatadaptiever te werk moeten gaan in de toekomst. Dit vraagt om een transitie in de
manier van werken. Aan de hand van de transitietheorie van Jan Rotmans, is geconstateerd dat
Heijmans zich ook in een transitie bevindt, waarbij Heijmans steeds bewuster omgaat met de
wateropgave en klimaatadaptatie bij gebiedsontwikkeling. Hierbij is de visie van Heijmans
‘Contouren van Morgen’ een belangrijke leidraad. Transitiemanagement is een proces-georiënteerde
managementfilosofie met de bedoeling multi-actor processen te coördineren op duurzaamheid op
lange termijn. Uit transitiemanagement worden verschillende ontwikkelingen gebruikt om de
transitie bij Heijmans te versterken, zoals het creëren van een innovatie-netwerk en het
experimenteren en hieruit leren en deze kennis verspreiden. Daarnaast is theorie gebruikt van Jan
Jonker over nieuwe verdienmodellen. Naast een verandering in het klimaat is er ook een verandering
in de economie gaande, waarbij wordt gezocht naar nieuwe transactiemiddelen. Klimaatadaptatie
heeft verschillende baten, deze baten, zoals de baten van groen en water in een wijk, maar ook
ecosysteemdiensten, kunnen als transactiemiddel worden gebruikt.

Methodische aanpak
Dit onderzoek kan gezien worden als een ontwerpgericht onderzoek, daar bij gaat het om testen en
ontwerpen van oplossingen voor uiteenlopende problemen. In dit onderzoek wordt gezocht naar een
hulpmiddel om de problematiek rondom de inpassing van de wateropgave en klimaatadaptatie op
te lossen. Het onderzoek is opgebouwd uit verschillende fases, waarin verschillende stappen zijn
uitgevoerd. Dit zijn: 1. De diagnose van de huidige situatie, 2. Inventarisatie hulpmiddelen, 3.
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Experimenteren en leren, 4. Evaluatie en kennisverspreiding. Deze stappen vormen samen de kern
van het ontwerpgericht onderzoek.

Diagnose huidige situatie
In de eerste fase van het onderzoek is een diagnose gesteld van de huidige situatie, waarin met name
werd onderzocht hoe de wateropgave en klimaatadaptatie nu worden meegenomen in het proces en
hoe dit verbeterd kan worden. Dit is gedaan aan de hand van interviews met medewerkers van
Heijmans Vastgoed (ontwikkelaars) en met experts uit verschillende externe organisaties, zoals het
Waterschap, de gemeente, Hogeschool van Amsterdam en Squarewise en door middel van een
workshop. Hieruit kwam naar voren dat de wateropgave door de ontwikkelaar vooral als norm wordt
gezien en niet als kans, want water kost ruimte en ruimte kost geld. Het bewustzijn van de burger is
erg laag, wat ongunstig is, want daarom is er geen vraag naar klimaatbestendige huizen. Al met al
is er weinig aandacht voor klimaatadaptatie en dit komt voornamelijk doordat het geen financiële
en wettelijke prikkel heeft. Bovendien wordt de wateropgave technisch altijd wel opgelost, maar hoe
en of deze manier gewenst is, is de vraag. Er zijn eigenlijk twee standpunten, de mensen met een
water-achtergrond die het zien als een urgent probleem en de ontwikkelaars die dat niet zien. In het
proces van gebiedsontwikkeling blijkt een kloof in tijd en kennisoverdracht te zijn, waardoor water
naar de achtergrond verdwijnt tijdens het maken van een stedenbouwkundig ontwerp. Daarnaast is
er een diagnose gesteld van het huidige beleidsregime aan de hand van een deskresearch, waarin
ook naar voren komt dat de wettelijke prikkel niet sterk is. Oplossingsrichtingen moeten naar
aanleiding van de workshop en de interviews vooral gezocht worden in het verleidelijk maken van
water, het moet waarde toevoegen. De ontwikkelaar moet hiermee getriggerd worden aan de hand
van inspirerende en concrete voorbeelden, waarbij de verschillen, de kosten en de effecten zichtbaar
worden. Klimaatadaptatie zou geïntegreerd moeten worden als standaardoplossing en de
wateropgave moet een betere borging krijgen in het proces van gebiedsontwikkeling.

Inventarisatie hulpmiddelen
In de tweede fase van het onderzoek is een inventarisatie en analyse gedaan naar bestaande
hulpmiddelen voor de bewustwording en kennis voor de wateropgave en klimaatadaptatie bij het
proces van gebiedsontwikkeling. Hieruit kwam naar voren dat er al veel dergelijke tools bestaan, die
veel informatie bieden over klimaatadaptatie en mogelijke maatregelen om de effecten tegen te
gaan, maar ook over inzicht in de waarden van groen en water in de wijk. De volgende tools en apps
zijn onderzocht: ontwerptool van groenblauwe netwerken, de teeb.stad-tool, de Climate App, de
maatregelentool van Rainproof, de Huisje Boompje Beter app en er is gekeken naar een
beslissingsondersteunend systeem (BOS) als oplossing. Hele bruikbare apps dus, maar worden ze
ook gebruikt en weten mensen ze te vinden? Ook uit de interviews kwam naar voren dat de
medewerkers niet zitten te wachten op een BOS of tool. Het is dus meer zaak om er voor te zorgen
dat de ontwikkelaar weet dat deze tools bestaan en dat hij weet waar hij ze moet vinden.

Experimenteren & Leren
In deze fase is de onderzoeker zelf gaan experimenteren door middel van de uitwerking van drie
concepten, die Heijmans zou kunnen integreren als standaardoplossing in hun woonconcept. De
concepten die zijn uitgewerkt zijn het vegetatiedak, de Groene Water Wand en de Rainwinner. Daarna
zijn deze concepten toegepast in een casus, de wijk Noorderhaven te Zutphen, waarna er een vijftal
scenario’s voor de wateropgave zijn ontstaan en vergeleken met elkaar door middel van een
Multicriteria Analyse. Het nul-scenario is de huidige situatie, waarbij er gekozen is voor traditionele
oplossingen voor de wateropgave. Het laatste scenario is een combinatie van oplossingen uit alle
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scenario’s en deze scoorde in de analyse het beste. De kosten bleken in dit scenario niet veel hoger
te zijn, maar er was wel voldoende waterberging en het scenario scoorde goed op de neveneffecten,
zoals het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit, hittestress en biodiversiteit.

Inspiratieboek
In de laatste fase van het onderzoek wordt de kennis die is opgedaan in de vorige fases verspreid
door middel van een inspiratieboek. Het ontwerpgericht onderzoek heeft dit inspiratieboek
opgeleverd. Dit boek dient als hulpmiddel voor de bewustwording en keuzes omtrent de
wateropgave en klimaatadaptatie bij gebiedsontwikkeling en is voornamelijk bedoelt voor Heijmans
vastgoed. In het inspiratieboek staat waarom de ontwikkelaar er iets mee moet en hoe dit kan, door
middel van inspirerende voorbeelden en het voorbeeld van de casus Noorderhaven wordt gegeven.
Deze is in een mini-enquête met eindgebruikers geëvalueerd.

Conclusie & Aanbevelingen
Al met al is er nog maar weinig aandacht voor klimaatadaptatie en de wateropgave wordt vooral als
norm gezien, niet als kans. Water zou waarde moeten toevoegen en verleidelijk moeten worden
gemaakt, wil men de ontwikkelaar zo ver krijgen er meer aandacht voor te geven. Dit kan door middel
van het inspiratieboek en de oplossingen die worden onderzocht tijdens de fase van ‘experimenteren
en leren’. Deze oplossingen kunnen tevens gebruikt worden als standaardoplossing, die Heijmans
verder kan gaan realiseren en testen. Een echte goede wettelijke en financiële prikkel is er namelijk
niet. De financiële prikkel moet daarom in andere hoeken worden gezocht, het verhogen van de
ruimtelijke kwaliteit kan namelijk ook voor een stijging van de woningwaarde zorgen en bovendien
hoeft het niet veel meer te kosten is gebleken uit de casus Noorderhaven. De wateropgave en
klimaatadaptatie moeten beter geborgd worden in het proces van gebiedsontwikkeling, zodat de
kloof die er is van tijd en kennis in het proces tussen planvorming en definitief ontwerp verbeterd
wordt.
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2 Projectkader
Inleiding
2.1.1

Klimaatverandering

De verwachting is dat klimaatverandering in de toekomst leidt tot intensievere regenbuien en grotere
perioden van hitte en droogte, maar deze effecten zijn nu al merkbaar (Drunen & Lasage, 2007). De
weersomstandigheden worden extremer en dit heeft, zeker in stedelijke gebieden, negatieve
gevolgen voor de leefomstandigheden en de gezondheid van de mens (Dirven- van Breemen et al,
2011). De KNMI’14-klimaatscenario’s (2014) laten zien dat men in Nederland in de toekomst rekening
moet houden met hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere
buien en kans op drogere zomers. Voor de neerslag betekent dit vooral extremere buien. Deze
toename in zware buien en hoeveelheid neerslag is een gevolg van de hoeveelheid waterdamp in de
lucht door de toename van de temperatuur. Het blijkt dat bij de meeste extreme buien de hoeveelheid
neerslag per uur toeneemt met ongeveer twaalf procent per graad opwarming (Klein Tank et al,
2014).

2.1.2

Gevolgen van klimaatverandering en stedelijk gebied

De klimaatverandering heeft gevolgen voor stedelijke gebieden, waar de bodem voor grote delen
verhard is. Extreme weersomstandigheden zorgen voor meer wateroverlast in steden, omdat het
water weinig mogelijkheden heeft om te infiltreren in de bodem. Sinds 2005 wonen meer mensen
in Nederland in de stad dan op het platteland, het is daarom belangrijk om de negatieve effecten
van klimaatverandering in stedelijke gebieden zoveel mogelijk te beperken. Het op een goede manier
opvangen, bergen en afvoeren van water zorgt er voor dat de wateroverlast in steden minder wordt
of wellicht voorkomen wordt (Drunen & Lasage, 2007).
De specifieke eigenschappen van een stad, zoals grondsoorten, bebouwingsdichtheid,
hoogteverschillen en het functioneren van het bestaande drainagenetwerk, bepalen de mate van
wateroverlast. Nieuwe ontwerpen voor werk- en woongebieden worden getest op de gevoeligheid
voor weersextremen. Het aanpassen aan de klimaatverandering (adaptatie) wordt naast het
voorkomen van klimaatverandering (mitigatie), een steeds actueler onderwerp (Boezeman et al,
2014). Klimaatadaptatie wordt door Roders (2014) gedefinieerd als “Iedere actie die bewust of

onbewust genomen wordt om de negatieve effecten van klimaatverandering te beperken, of de
voordelen ervan te benutten”. Daarnaast blijft de economische groei en behoefte aan ruimte voor
wonen en werken de komende jaren toenemen (Drunen & Lasage, 2007). Het is dus zaak om bij
gebiedsontwikkeling rekening te houden met de wateropgave.

2.1.3

Klimaatverandering en gebiedsontwikkling

Het begrip ‘klimaatbestendige stad’ is iets wat steeds vaker terugkomt in de ruimtelijke ordening.
Om een gebied of stad klimaatbestendig te maken moet men zich richten op het verminderen van
de schade aan gebouwen, groenvoorzieningen en de gezondheid van mensen die veroorzaakt wordt
door wateroverlast, droogte en hitte (Elsinga et al, 2012). Uit onderzoek van Planbureau voor
Leefomgeving (2012) blijkt dat men door de thema’s water en ruimte aan elkaar te koppelen veel
kosten kan besparen (Slob et al, 2012).
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Voor het klimaatbestendig inrichten van een stad of gebied zal er een koppeling moeten worden
gemaakt tussen kennis en beleid, een samenhang tussen de ruimtelijke ordening en kennis uit de
watersector (Elsinga et al, 2012). Het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (2012)
probeert dit te doen door onder meer het toepassen van ontwerpend onderzoek. In de bouwsector
kan deze kennis toegepast worden, de bouwers zijn uiteindelijk degene die in de praktijk werk moeten
maken van klimaatadaptatie. De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de bouwsector,
omdat waterberging steeds meer ruimte kost op plaatsen waar aantrekkelijke woonlocaties liggen.
Door middel van aangepaste bouwtechnieken en innovatieve stedenbouwkundige concepten, zoals
waterbestendige woningen en woonwijken waarin grote hoeveelheden hemelwater kunnen worden
vastgehouden, kan men de gevolgen van klimaatverandering beperken en kostbare ruimte besparen
(Herk et al, 2007).
Bij integrale gebiedsontwikkeling krijgt men te maken met meerdere opgaven tegelijk, zoals de
waterproblematiek, woningbouw en aanleg van infrastructuur. Daarbij zijn vaak meerder overheden
betrokken, zoals gemeenten, provincies en waterschappen en de burger komt ook steeds meer voor
zichzelf op. Al deze publieke en private partijen hebben verschillende belangen, maar samen kunnen
ze tot vernieuwende inzichten komen die gebruikt kunnen worden in gebiedsontwikkeling (Herk et
al, 2007). Toch lijkt het dat er nog maar weinig aandacht wordt besteed aan de gevolgen van
klimaatverandering door stedelijke planners, ontwikkelaars, bedrijven en burgers (Runhaar et al,
2011). De vele betrokken partijen bij ruimtelijke ontwikkelingen gaan dus nog niet bewust om met
de gevolgen van klimaatverandering.

2.1.4

Afkoppelen van hemelwater

Het afkoppelen van hemelwater is een van de oplossingen voor het omgaan met hemelwater in
stedelijk gebied om wateroverlast te voorkomen. Met afkoppelen worden de situaties beperkt waarbij
hemelwater dat op verharde oppervlakken valt direct via de riolering wordt afgevoerd, het afvoeren
van schoon afstromend hemelwater naar rioolwaterzuiveringsinstallaties is namelijk niet zinvol.
Door het afkoppelen kan schoon hemelwater binnen het gebied worden gehouden (Loots, 2004).

Probleemstelling
De voorkeur bij het ontwikkelen van ruimtelijke projecten, zoals vastgoed en infrastructuur, gaat naar
een integraal ontwerp voor de wateropgave waarbij alle partijen betrokken zijn en waarbij rekening
wordt gehouden met de klimaatverandering, zodat er een gedragen oplossing ontstaat. Echter is het
vaak zo dat er een spanningsveld is tussen de ontwikkelaar, de wateradviseur en het bevoegd gezag,
ze hebben andere belangen. Daarnaast is het zo dat de wateropgave vaak in een laat stadium van
het ontwikkelingsproces wordt opgepakt, waardoor het erg moeilijk is om deze nog in te passen
(Heijmans, 2015). Bij Heijmans heeft dit mede te maken met het feit dat de wateradviseurs op een
andere afdeling werken dan de ontwerpers en ontwikkelaars. Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht
waar het probleem precies zit en op wat voor manier men dit kan verbeteren, zodat de ontwikkelaar
water- en klimaatbewuster te werk gaat.

Kader van het onderzoek
Een door Heijmans opgestelde opdracht is het kader van dit onderzoek. Heijmans is op zoek naar
kennis voor het omgaan met hemelwater en heeft hier een afstudeeropdracht voor geformuleerd. In
deze afstudeeropdracht was in eerste instantie het idee om een beslismodel te maken als een
2

hulpmiddel/oplossing voor het genoemde probleem. De voorkeur ging dus in eerste instantie uit
naar kennis over het eerder omschreven onderwerp gepresenteerd in de vorm van een beslismodel.
Een beslismodel kan een dergelijk hulpmiddel zijn bij het maken van de juiste beslissing voor het
omgaan met hemelwater in een vroeg stadium van het proces, daarom wordt er eerst gekeken naar
een beslismodel als mogelijke oplossing.
Echter naar mate het onderzoek voortliep zijn we tot de conclusie gekomen dat er eerst moet worden
gekeken waarom dit probleem er is, wat de drijfveer is en belangen zijn van de ontwikkelaar en hoe
we daar dan invulling aan kunnen geven met een idee, oplossing of hulpmiddel.

Doelstelling
Dit onderzoek is een ontwerpgericht onderzoek, tijdens het onderzoek wordt kwalitatief onderzoek
gedaan. Door de klimaatverandering zorgen extreme weersomstandigheden voor meer
wateroverlast in bebouwd gebied, omdat het water weinig mogelijkheden heeft om te infiltreren in
de bodem (Drunen & Lasage, 2007). Het is daarom noodzakelijk hier rekening mee te houden bij
gebiedsontwikkeling. Ook bouwbedrijven reageren hier op door te zoeken naar nieuwe innovatieve
bouwtechnieken en oplossingen voor het afkoppelen van hemelwater. Dit is een ontwikkeling door
de klimaatverandering en wordt daarom gezien als een actueel onderwerp. Door middel van een
onderzoek naar inzichten om het besluitvormingsproces te vereenvoudigen wordt er voor gezorgd
dat de wateropgave op een goede manier wordt meegenomen. Het doel van dit onderzoek luidt als
volgt:

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in hoe er meer aandacht en overkoepelende
bewustwording kan worden gevraagd in een organisatie van een bedrijf als Heijmans voor de
wateropgave en klimaatadaptatie bij gebiedsontwikkeling, zodat dit op een betere manier en eerder
in het proces wordt meegenomen.
Zodat er kennis wordt aangedragen die gebruikt kan worden in het besluitvormingsproces over de
wateropgave bij gebiedsontwikkeling. Deze kennis wordt gebruikt als een hulpmiddel bij het maken
van keuzes in een vroeg stadium van het proces, zodat de wateropgave bij gebiedsontwikkeling op
een betere manier wordt meegenomen.

Vraagstelling
Hoofdvraag
Hoe kan er meer aandacht en overkoepelende bewustwording worden gevraagd in de organisatie
van een bedrijf als Heijmans voor de wateropgave en klimaatadaptatie bij gebiedsontwikkeling,
zodat dit eerder in het proces en op een beter manier wordt meegenomen?

Deelvragen
De volgende vragen helpen bij het beantwoorden van de hoofdvraag, deze deelvragen geven dus
richting aan het onderzoek:
1. Hoe wordt de wateropgave nu meegenomen in de planvorming van gebiedsontwikkeling bij
Heijmans en wat zou daar aan verbeterd kunnen worden en wat is het huidige beleidsregime
waarin zij werken?
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2. Wat is de motivatie van de gebiedsontwikkelaars voor het water- en klimaatbewuster worden
tijdens gebiedsontwikkeling?
3. In hoeverre kunnen hulpmiddelen, zoals een beslismodel, tools/apps, ontwerphulpmiddelen en
methodieken voor de wateropgave en klimaatadaptatie er voor zorgen dat dit beter wordt
meegenomen in het proces van gebiedsontwikkeling?

4. Hoe kunnen de afwegingen omtrent de wateropgave en klimaatadaptatie worden ondersteund?

Omschrijving van begrippen
Wateropgave
Met de wateropgave wordt in dit onderzoek bedoeld de wateropgave die er ligt wanneer men een
nieuw gebied gaat ontwikkelen. Het gaat in dit onderzoek vooral om de wateropgave voor het
hemelwater, dus hoe men kan omgaan met het hemelwater in een bepaald te ontwikkelen gebied.

Gebiedsontwikkeling
De Zeeuw en Zevenbergen, beiden praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling, definiëren het begrip
gebiedsontwikkeling als volgt:
“Gebiedsontwikkeling is de kunst van het verbinden van functie, disciplines, partijen, belangen en

geldstromen, met het oog op de (her)ontwikkeling van een gebied. Het gaat altijd om een
multifunctionele opgave waarbij meer actoren in het geding zijn. Er is sprake van een verbinding
tussen planvorming en investeren, tussen overheid, markt en maatschappelijke organisaties en
tussen verschillende sectoren en disciplines”.
In dit onderzoek gaat het met name om de ontwikkeling van nieuwbouwwijken, waar mogelijk ook
andere functies, zoals werken en recreeren, mogelijk zijn (Gerritsen & Simons, z.d.).
Water- en klimaatbewust

Met waterbewust wordt in dit onderzoek bedoeld: het bewust omgaan met de water gerelateerde
gevolgen van klimaatverandering.

Relevantie
2.7.1

Maatschappelijke relevantie

Het doel van dit onderzoek is, zoals eerder beschreven, inzicht verkrijgen in hoe er meer aandacht en
bewustwording kan worden gevraagd voor de wateropgave en klimaatadaptatie zodat deze op een
betere manier en eerder in het proces gebiedsontwikkeling zouden kunnen worden meegenomen.
Zodat men op een betere manier omgaat met de wateropgave rekening houdend met de
klimaatverandering en er een gedragen en integraal ontwerp hier voor ontstaat. Dit is noodzakelijk,
want er wonen en werken meer mensen in stedelijke omgeving dan op het platteland (Drunen &
Lasage, 2007). En ook in de toekomst zal de verstedelijking toenemen, de stedelijke omgeving vormt
de plek waar mensen wonen, werken en leven.
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Tegelijkertijd hebben we te maken met een verandering in het klimaat, wat gevolgen heeft voor het
stedelijke gebied en ruimtelijke ontwikkelingen, zowel nieuwbouw als herstructurering. Daarnaast
zijn effecten van de klimaatverandering vooral voelbaar in stedelijk gebied, door de vele verharding
(Boezeman et al, 2014). De veranderende weersomstandigheden hebben invloed op de geofysische
omstandigheden en de kwaliteit en veiligheid van de woon- en werkomgeving (Ven, et al, 2011).
Klimaatverandering kan het vestigingsklimaat voor mensen en organisaties negatief beïnvloeden.
De kwetsbaarheid van stedelijke gebieden wordt veroorzaakt door zowel de klimaatverandering, als
door de stedelijke groei. Het is daarom noodzakelijk dat het stedelijke gebied zich aanpast of op een
toekomstbestendige manier wordt ingericht. Op deze manier blijft de kwaliteit van de leef-, werk- en
woonomgeving van vele mensen en organisaties gewaarborgd. Een klimaatbestendige inrichting
helpt mee aan een toekomstbestendige stedelijke omgeving.
Er is al veel aandacht voor de effecten van klimaatverandering en adaptatie-strategieën, dit is vooral
zichtbaar door de vele kennisinstituten, zoals Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte. Echter
blijkt dat veel initiatieven niet worden uitgevoerd (Dikmans, 2013). Dit heeft onder andere te maken
met de veranderende rol van de overheid, deze trekt zich steeds meer terug (Bergmans, 2010).
Heijmans is een partij die zich bezig houdt met ruimtelijke inrichting en uitvoering hiervan. De
kwaliteit en veiligheid van de leef- werk- en woonomgeving staan onder druk en Heijmans is een van
de partijen die een steentje wil bijdragen aan een toekomstbestendige inrichting. De
maatschappelijke relevantie ligt dan ook bij het feit dat door middel van dit onderzoek inzichten
worden verkregen voor Heijmans om de wateropgave op een goede manier en in een vroeg stadium
van het proces mee te nemen, rekening houdend met de klimaatverandering. Op die manier draagt
Heijmans bij aan een toekomstbestendige inrichting, waarbij de kwaliteit en veiligheid van de woonwerk- en leefomgeving gewaarborgd blijft.

2.7.2 Wetenschappelijke relevantie
Naast de hierboven beschreven maatschappelijke relevantie draagt dit onderzoek ook bij aan de
verrijking van de wetenschappelijke kennis. Het onderzoek is namelijk gericht op het invullen van
een leemte binnen de literatuur. De klimaatverandering is een onderwerp dat in wetenschappelijk
onderzoek niet nieuw is. Echter vindt men vooral literatuur over de effecten van klimaatverandering
en over klimaatadaptatie gericht op overheden. Er zijn veel methoden en benaderingen ontwikkeld
gericht op overheden voor het omgaan met klimaatverandering, bijvoorbeeld de
alliantiebenadering. De alliantiebenadering biedt een handvat voor overheden om actie te nemen
tegen de effecten van de klimaatverandering. Met deze methode kunnen alternatieven voor
gebiedsontwikkeling worden ontwikkeld om zo tot een effectievere ruimtelijk planvorming te komen
(SKB, 2013). Maar ook uit het kennisinstituut ‘Kennis voor Klimaat’ blijkt dat er nog veel kennis mist
gericht op de bedrijfssector en dat de kennis veel meer op overheden gericht is. Bijvoorbeeld over hoe
gemeenten klimaatadaptatie in hun huidige beleid kunnen integreren en daarmee klimaat
adaptieve maatregelen kunnen implementeren in de desbetreffende gemeente. Echter de rol van
een ontwikkelaar of een bouwbedrijf als Heijmans komt nauwelijks aan bod in de literatuur. In het
eindrapport ‘Kennis voor Klimaat’ over de periode 2008-2014 staat bijvoorbeeld dat er veel is
samengewerkt met overheden, adviesbureaus en consultants, maar veel minder met bedrijven zoals
Heijmans. Dit blijkt uit het volgende citaat:

“Waar veel minder mee is samengewerkt zijn de bedrijven met grondposities, aannemingsbedrijven
en andere bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de bouw en aanleg van gebouwen en
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infrastructuur. Een belangrijke oorzaak is dat in de periode 2008-2014 de belangstelling bij die
partijen voor het verschijnsel klimaatverandering niet erg groot was. Het adaptatievraagstuk is voor
vele private partijen nieuw en de kansen die dit meebrengt voor ontwikkeling van nieuwe
bedrijvigheid zijn relatief onbekend.”(Driessen et al, 2015).
Er is inmiddels veel kennis ontwikkeld en de vraag naar klimaatadaptatie vanuit de markt stijgt.
Desondanks komt er nog relatief weinig nieuwe bedrijvigheid rond klimaatadaptatie van de grond.
Om hier meer markt voor te creëren op lange termijn is het creëren van bewustwording nodig en
moet er gezorgd worden voor standaardisatie of het teweegbrengen van een paradigmaverschuiving
op het gebied van klimaatadaptatie (Driessen et al, 2015). Er is dus een gebrek aan inzichten met
betrekking tot het stimuleren van het private veld, zoals bouwbedrijven en ontwikkelaars, voor het
omgaan met klimaatverandering. In deze sector weet men niet goed hoe men de klimaatverandering
moet aanpakken en om hier achter te komen is er onderzoek nodig. Bovendien is er weinig
bewustzijn in deze sector.
Aan de hand van theorieën wordt er in dit onderzoek gezocht naar concepten en inzichten voor het
op een goede manier meenemen van de wateropgave bij gebiedsontwikkelingen, gericht op een
bedrijf als Heijmans. In dit onderzoek wordt geëxperimenteerd met concepten, het kan daarom
gezien worden als een ontwerpgericht onderzoek. Het onderzoek biedt daarom ondersteuning aan
het aanpakken van de klimaatverandering en biedt ondersteuning bij het water- en
klimaatbestendig inrichten van een gebied. Dit vult daardoor een kennisleemte in de
wetenschappelijke literatuur op.

Onderzoeksmodel

Figuur 1 Onderzoeksmodel (eigen figuur)

In Figuur 1 is het onderzoeksmodel van dit onderzoek weer gegeven.
(a) In deze eerste fase wordt er een diagnose gesteld van de huidige organisatie gekoppeld aan de
beschreven theorieën uit het theoretisch kader. Er worden data verzameld door middel van
interviews. Dit zijn interviews met de medewerkers van Heijmans Vastgoed en interviews met experts
van externe organisaties. Tijdens deze interviews is het doel om te achterhalen hoe het proces van
gebiedsontwikkeling verloopt en welke rol en positie de wateropgave hierin heeft. Daarnaast wordt
er geprobeerd te achterhalen welke houding de medewerkers bij Heijmans Vastgoed en de experts
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hebben ten opzichte van de wateropgave, klimaatadaptatie en klimaatverandering. Om op die
manier de motivatie van deze partijen te achterhalen. Ook het wettelijk kader wordt bekeken in deze
fase, zodat het huidige beleidsregime wordt beschreven waarin de medewerkers werken. Daarnaast
worden er in deze fase data verzameld door middel van een workshop. Het doel van deze workshop
is om de verschillende belangen ten opzichte van de wateropgave te achterhalen. Welke drijfveer en
motivatie hebben de stakeholders om meer met water te doen bij ruimtelijke ontwikkelingen en wat
is de visie van deze partijen op water en klimaatadaptatie. Ook wordt het proces duidelijk in beeld
gebracht door een waardenstroomsessie. De vervolgstappen en acties worden besproken en de
verzamelde data worden in deze fase geanalyseerd.
(b) In de tweede fase van het onderzoek worden er vooral data verzameld over bestaande
hulpmiddelen voor de bewustwording en keuzeondersteuning omtrent de wateropgave en
klimaatadaptatie. Er wordt onderzoek gedaan naar verschillende bestaande oplossingen voor het
omgaan met hemelwater en naar bestaande hulpmiddelen zoals tools, apps, websites en
beslissingsondersteunende systemen (BOS).
(c) In deze fase van het onderzoek wordt geëxperimenteerd door middel van het ontwerpen en
uitwerken van drie concepten. Deze concepten zullen worden toegepast in een casus, een bestaand
project van Heijmans, om zo verschillende scenario’s voor de wateropgave te testen en te vergelijken
door middel van een Multicriteria Analyse. Hieruit worden conclusies getrokken (geleerd), zodat deze
kennis vervolgens verspreid kan worden.
(d) In de laatste fase van het onderzoek wordt de opgedane kennis gepresenteerd en verspreid door
middel van een inspiratieboek. Hierin worden de drie concepten gepresenteerd aan de hand van een
casus, daarnaast worden er inspirerende en concrete voorbeelden voor het omgaan met hemelwater
gegeven en de verschillende tools worden kort en bondig gepresenteerd. Daarnaast wordt er een
presentatie gehouden, waarin tevens een korte evaluatie wordt gehouden door middel van een minienquête en een discussie. De uitkomsten hieruit worden vervolgens meegenomen in de
eindconclusie en aanbevelingen.
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3 . Theoretisch kader
Klimaatadaptatie; een gevolg van de klimaatverandering
De klimaatverandering gaat in de toekomst zorgen voor intensievere regenbuien en grotere perioden
van hitte en droogte (Drunen & Lasage, 2007). Extreme weersomstandigheden zorgen voor meer
wateroverlast in steden, omdat het water weinig mogelijkheden heeft om te infiltreren in de bodem.
Het op een goede manier opvangen, bergen en afvoeren van water kan er voor zorgen dat de
wateroverlast in steden minder wordt of wellicht voorkomen wordt (Drunen & Lasage, 2007).
Deze effecten van klimaatverandering vragen om adaptatie aan de veranderde omstandigheden.
Nieuwe ontwerpen voor werk- en woongebieden kunnen bijvoorbeeld getest worden op de
gevoeligheid voor weersextremen. Het aanpassen aan de klimaatverandering (adaptatie) wordt naast
het voorkomen van klimaatverandering (mitigatie), een steeds actueler onderwerp (Boezeman et al,
2014). Klimaatadaptatie wordt door Roders (2014) gedefinieerd als “Iedere actie die bewust of

onbewust genomen wordt om de negatieve effecten van klimaatverandering te beperken, of de
voordelen ervan te benutten”. Adaptatie gaat dus om het verkleinen van de kwetsbaarheid van onze
maatschappij hier voor en het vergroten van de weerbaarheid (IPCC, 2007). Dat kan gerealiseerd
worden via allerlei ruimtelijke inrichtingsmaatregelen, bijvoorbeeld aanpassingen aan de inrichting
van wijken en woningen. Deze zijn noodzakelijk voor een veilige en comfortabele woonomgeving
(Döpp & Albers, 2008).
Klimaatverandering is iets wat op mondiale schaal voorkomt. Mitigatie en adaptatie, vindt vooral
plaats op andere ruimtelijke en bestuurlijke schaalniveaus. Klimaatadaptatie vindt voornamelijk
plaats op nationaal, regionaal en lokaal schaalniveau. Op nationaal niveau kan door middel van
subsidies en regelgeving stimulering en verplichting plaatsvinden van bepaalde
adaptatiemaatregelen (Driessen et al, 2011). Klimaatadaptatie kan op regionaal en lokaal
schaalniveau worden gezien als onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling. Klimaat adaptieve
maatregelen worden geïmplementeerd op microniveau. Ruimtelijke ontwikkelingen zullen
klimaatadaptatie mee moeten nemen in de bestaande werkwijze en het bestaande proces. In de
praktijk moeten klimaat adaptieve maatregelen dan vaak concurreren met andere claims op de
ruimtelijke inrichting, waarbij er een grote kans bestaat dat klimaatadaptatie het aflegt tegen andere
zwaarder wegende sociaaleconomische belangen.

Een verandering in het proces
De gemeente en de ontwikkelaar zijn vaak de dominante partijen bij het ontwikkelen van
verstedelijkingslocaties. Wat voor meerwaarde heeft het voor deze partijen om adaptieve
maatregelen te nemen bij woningbouw? Het is vaak lastig om de drijfveer en motivatie te vinden om
deze partijen er toe te bewegen rekening te houden met de wateropgaven bij gebiedsontwikkeling.
De vraag is of klimaatadaptatie in gebiedsontwikkeling wordt gezien als nadeel, bijvoorbeeld omdat
er minder terrein beschikbaar is voor woningbouw door watercompensatie of omdat men vaak te
maken heeft met een moeizaam proces. Water kan ook als voordeel worden gezien, het woongebied
wordt door groen en water aantrekkelijker en woningen verkopen daardoor beter.
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Maar dat het klimaat verandert is een feit en veel organisaties zullen er iets mee moeten, dit betekent
dat bedrijven klimaatadaptiever te werk moeten gaan in de toekomst. Dit vraagt om een transitie in
de manier van werken. Transitieprocessen laten een overgang zien van een stabiele
procesbenadering naar een vernieuwende procesbenadering, waarbij een verandering van het
gedrag van actoren optreedt. Wanneer het oude systeem wordt getransformeerd naar een
vernieuwende vorm, door bijvoorbeeld elementen toe te voegen, is sprake van cumulatie (Geels &
Kemp, 2000). Als Heijmans een hulpmiddel voor procesondersteuning gaat toevoegen aan het
huidige gebiedsontwikkelingsproces is er sprake van een vernieuwende vorm en dus van cumulatie.
Een verandering op mondiale schaal resulteert uiteindelijk in een verandering op kleinere schaal,
bijvoorbeeld in de werkwijze bij Heijmans. Daarom wordt er nu verder ingegaan op theorieën rondom
transities en veranderingen.

Transitietheorie
Rotmans (2003) geeft de volgende beschrijving

voor een transitie: “Een structurele

maatschappelijke verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende
ontwikkelingen op het gebied van economie, cultuur, technologie, instituties, natuur en milieu ”
(Rotmans, p. 14, 2003). Brugge et al (2005) geven ook wel de volgende beknoptere beschrijving: “A
transition is a structural change in the way a societal system operates ” (Brugge et al, p. 165, 2005).
Er zijn drie concepten die de basis vormen van transitietheorie, dit zijn het ‘multi-stage’ concept, het
multi-schaal concept en transitiemanagement (Brugge te al, 2005). Deze drie concepten van de
transitietheorie worden hier behandeld en in de context van dit onderzoek geplaatst.

3.3.1

Het ‘multi-stage’ concept

Het ‘multi-stage’ concept gaat over de tijdsfasen waarin een transitie plaatsvindt. Transities gaan
vaak over een lange tijd, meestal een generatie, maar verlopen vaak wel in meerdere kleine stappen
die samen zorgen voor de uiteindelijke grote stap. Transities vragen vaak om een langere tijd,
vanwege de vele bestaande barrières, instituties en verhoudingen die men moet doorbreken. Volgens
Rotmans et al (2001) heeft de ideale transitie vier transitiefases, de langere voorontwikkelingsfase,
de kortere take-off-fase, de versnellingsfase en de weer langere stabilisatiefase (Hagens et al, 2013),
zie . In de voorontwikkelingsfase is een evenwicht en de veranderingen vinden met name onder de
oppervlakte plaats. Daarna begint de toestand van het systeem te veranderen door drempels die zijn
bereikt in verschillende domeinen. Snelle structurele veranderingen vinden plaats, waarna het
systeem opnieuw stabiliseert en zichzelf opnieuw organiseert (Brugge et al, 2005). Echter is ieder
fase beïnvloedbaar door vaak onverwachte en schoksgewijze gebeurtenissen die het proces kunnen
versnellen of afremmen, bijvoorbeeld oorlogen, ongelukken of crises (Rotmans, 2003). In dit geval
zou een overstroming of ernstige wateroverlast na hevige neerslag er voor kunnen zorgen dat het
proces versneld wordt. Een voorwaarde voor een transitie is dat ontwikkelingen in verschillende
domeinen (ecologisch, sociaal-cultureel, economisch, institutioneel en technologisch) op elkaar in
werken op een zodanige manier dat ze elkaar positief versterken (Brugge et al, 2005).
Wanneer we het onderwerp van dit onderzoek plaatsen in de context van deze transitietheorie, ziet
dat er ongeveer als volgt uit (zie Figuur 3). De klimaatverandering is gaande en vele onderzoeken
hebben de effecten en oorzaken hiervan al in beeld gebracht. Nadat deze effecten en oorzaken steeds
duidelijker werden en ook de ernst hier van, zijn er allerlei initiatieven en projecten ontstaan die deze
effecten proberen te beperken. Voorbeelden in Nederland zijn kennisinstituten zoals Kennis van
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Figuur 2 Vier transitiefasen, in tijd en ontwikkeling (Rotmans et al. 2001)

Klimaat en Klimaat voor Ruimte, de tools die zijn bedacht zoals de Climateapp en de Huisje Boompje
Beter app, maar ook klimaatbestendige oplossingen zoals waterpleinen, doorlatende verharding,
enzovoorts. Er is dus steeds meer beweging rondom klimaatadaptatie, maar het blijkt dat de
implementatie en uitvoering soms nog wat blijft hangen (Ven et al, 2011).
Steeds meer bedrijven en organisaties hebben aandacht voor de klimaatverandering, dit zou men
kunnen zien als de overgang tussen de voorontwikkelingsfase en de take-off-fase. Sommige
organisaties zijn al wat verder, maar Heijmans zit nu ongeveer op het punt van de take-off. Dat
Heijmans in de take-off fase zit kan men terug zien aan bijvoorbeeld het feit dat Heijmans in oktober
2014 de Algemene Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie heeft ondertekend en in maart 2016 de
City Deal Klimaatadaptatie als partner. De Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie in 2014 is een
samenwerkingsverband tussen allerlei partijen en richt zich met name op het bouwen aan een
klimaatbestendig en waterrobuust stedelijk gebied. De City Deal is ook een
samenwerkingsprogramma van vier jaar tussen de vijf steden Den Haag, Dordrecht, Gouda,
Rotterdam, Zwolle en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, enkele waterschappen en onder
andere partners zoals Heijmans, Tauw en Ecoshape. De kern van het programma gaat over
bijvoorbeeld de thema’s meerlaags veiligheid, klimaat robuuste gebiedsontwikkeling,
ecosysteemdiensten, klimaatbestendig historisch erfgoed en nog enkele (City Deal
Klimaatadaptatie, 2016). Dit geeft aan dat Heijmans zich bezig wil houden met klimaatadaptatie de
komende vier jaar. Daarnaast is deze afstudeeropdracht (onderzoek) ontstaan uit een vraagstuk dat
door medewerkers van Heijmans werd geconstateerd, wat tevens te maken heeft met water en
klimaatadaptatie. Dit geeft ook aan dat deze medewerkers verandering willen in de werkwijze gericht
op water en klimaatadaptatie.
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Figuur 3 Transitiefasen in de context van dit onderzoek (Eigen figuur)

3.3.2 Het multi-schaal concept
Het multi-schaal concept gaat over de verschillende schaalniveaus en is gebaseerd op een concept
van Geels & Kemp (2000). Veranderingen in de maatschappij zijn namelijk altijd door
ontwikkelingen en gebeurtenissen op zowel grote schaal als kleine schaal. Op grote schaal moet
men denken aan megatrends, dit kan men vergelijken met de klimaatverandering die gaande is op
mondiale schaal. Op kleine schaal spreekt men van niche-ontwikkelingen, zoals burgerinitiatieven
die iets willen doen aan de wateroverlast op straat. Geels en Kemp (2000) onderscheiden drie
schaalniveaus, namelijk het macro-, meso- en microniveau, zie Figuur 4.

Figuur 4 De drie schaalniveaus bij transities (Geels & Kemp, 2000)

De klimaatverandering op mondiale schaal kan gezien worden als een landschapsverandering op
macroniveau. Op mesoniveau is vaak het meest sprake van weerstand tegen vernieuwing, omdat
men daar te maken heeft met regimes, regels, belangen en stelsels die worden gedeeld door groepen.
Deze bestaande groepen zoals organisaties, instituties en netwerken willen de bestaande gang van
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zaken in stand houden, waardoor veel verzet tegen verandering plaatsvindt. Het laatste niveau is het
microniveau waar niches zich ontwikkelen waarbinnen afwijkingen ontstaan, dit zijn bijvoorbeeld
nieuwe technologieën, initiatieven en vormen van bestuur (Rotmans, 2003). Het multi-schaal
concept van Geels & Kemp (2000) zoals aangegeven in Figuur 4, geeft aan dat structurele
veranderingen alleen tot stand komen wanneer trends, ontwikkelingen en initiatieven uit de
verschillende schaalniveaus bij elkaar aanhaken en elkaar versterken (Geels & Kemp, 2000).

3.3.3 Koppeling tussen de twee concepten
De onderlinge koppeling van de twee bovenstaande concepten van transitie, levert bepaalde
patronen op. Het blijkt bijvoorbeeld dat het regime uit het mesoniveau van het multi-schaal concept
vaak een remmende factor is in de voorontwikkelingsfase uit het ‘multi-stage’ concept. Men probeert
vaak de bestaande normen en waarden te behouden en bestaande technologieën te verbeteren, dan
bijvoorbeeld te zoeken naar nieuwe technologieën. In de take-off fase worden verschillende
innovaties en ontwikkelingen op microniveau versterkt door innovaties en ontwikkelingen op
macroniveau en andersom. Kenmerkend voor de overgang van de voorontwikkelingsfase naar de
take-off fase is dat er interactie plaatsvindt tussen verschillende perspectieven en ideeën uit
verschillende domeinen en uiteindelijk convergeren in een nieuw perspectief. Vaak is er dan een
periode van tegenstellingen en conflicten tussen het bestaande perspectief en het opkomende
nieuwe perspectief. De take-off is een onzekere fase waar interactie plaatsvindt tussen het regime en
de innovatieve experimenten op microniveau, deze interactie bepaalt uiteindelijk of de verandering
doorzet of niet. Voor Heijmans is het dus zaak dat ze vanuit de take-off fase door gaan naar de
versnellingsfase, zodat de transitie door kan zetten. Het regime heeft in de versnellingsfase een
faciliterende rol, afhankelijk van de hoeveelheid kapitaal, technologie en kennis die beschikbaar is.
De structurele verandering in het regime die uiteindelijk plaatsvindt is een gevolg van de bottom-up
druk vanuit het microniveau en de top-down druk vanuit het macroniveau (Brugge et al, 2005). In
het conclusie-hoofdstuk wordt deze theorie van de koppeling van de twee concepten vergeleken met
de werkelijkheid, de transitie die plaatsvindt bij Heijmans rondom water en klimaatadaptatie.

3.3.4 Transitiemanagement
Het derde concept van transitietheorie concentreert zich op het managen van een transitie.
Transitiemanagement is een proces-georiënteerde managementfilosofie met de bedoeling multiactor processen te coördineren op duurzaamheid op lange termijn. Dit door middel van een gedeelde
probleemstelling, een lange termijnvisie, innovatienetwerken en ruimte voor experimenten
(Rotmans, et al 2001). Transitiemanagement bevat vier ontwikkelingen, namelijk het opbouwen van
een innovatienetwerk, het genereren van een integrale lange termijn en duurzame visie, een proces
gebaseerd op kennisontwikkeling door middel van experimenteren en het monitoren en evalueren
van het transitieproces. Op deze manier wordt er een innovatieve transitie-arena gecreëerd waarin
men kan leren, zoeken en experimenteren buiten de ‘normale’ oude arena.
In een transitie-arena zitten vertegenwoordigers uit veel verschillende sociale groepen en domeinen,
uit overheden, bedrijven, kennisinstituten en andere organisaties, de Citydeal kan worden gezien als
een dergelijke transitie-arena vanwege de verschillende partijen en projecten die de komende vier
jaar lopen. Zij hebben allemaal een zelfde probleem/doelstelling en zoeken naar oplossingen om
het gewenste toekomstbeeld te behalen. Dit zogenaamde innovatie-netwerk bestaat in eerste
instantie vooral uit ‘koplopers’. De koplopers zijn de mensen met een duidelijke visie, die
gezamenlijke transitie-experimenten en projecten opzetten. Later zullen steeds meer mensen zich
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aansluiten bij dit open netwerk (Brugge et al, 2005). Het is zaak dat de koplopers zorgen voor
bewustwording bij de andere partijen, zodat deze uiteindelijk ook mee gaan in de transitie.
Aan de hand van de drie bovengenoemde concepten kunnen patronen in transities worden
geanalyseerd. De concepten vormen een raamwerk voor het ontrafelen van vaak complexe patronen
in een transitie op een gestructureerde manier (Brugge et al, 2005). Daarom zal in dit onderzoek
gekeken worden hoe deze concepten terug te zien zijn in de verandering die aan de gang is bij
Heijmans, maar wellicht ook buiten Heijmans. Want dat Heijmans nu wil veranderen is
waarschijnlijk een reactie op een verandering die al aan de gang is en vormt Heijmans een van de
vele schakels die de transitie versterkt.

Nieuwe business modellen
Naast de eerder benoemde transitie omtrent klimaatverandering en klimaatadaptatie, hebben we
volgens Jonker (2012) ook te maken met fundamentele veranderingen in de economie (Jonker, 2012).
En het idee dat hier achter centraal staat is dat er een andere manier van het organiseren van
waardecreatie zichtbaar wordt. En dit laat zich vertalen in nieuwe business modellen, waarbij streven
naar duurzaamheid centraal staat. De zoektocht naar de nieuwe economie van Jan Jonker sluit goed
aan op de eerder beschreven transitietheorie. Een groeiende groep ‘anderszoekenden’ (koplopers)
stelt conventionele manieren van organiseren en handelen ter discussie en denkt vanuit andere
waarden en principes (Jonker, 2015). Zij ontwikkelen een nieuw perspectief, wat anders is dan het
bestaande perspectief. Dit zijn vaak mensen die werken vanuit onderop (bottom-up) naar
oplossingen voor vragen en problemen buiten het huidige systeem, deze kunnen dus gezien worden
als niches in het microniveau. Dit resulteert bij veel businessconcepten in een verschuiving van het
verkopen naar het leasen van comfort, functies of maatschappelijke oplossingen, waardoor de
betekenis van bezit een nieuwe invulling krijgt (Jonker, et al, 2012). Deze nieuwe economie die
ontstaat komt regelmatig barrières tegen, zoals de taaiheid van instituties en belangen van de
gevestigde orde, dit kan worden gezien als het regime uit het mesoniveau.
Heijmans zoekt naar een manier waarmee de wateropgave eerder in het proces en op een betere
manier mee wordt genomen bij gebiedsontwikkeling. Zodat de plannen die zij maken
klimaatbestendiger zijn, toekomstbestendiger en daarom ook duurzamer. Heijmans ondergaat een
transitie waarin zij klimaatadaptiever willen werken in de toekomst, een nieuw business model wat
hierop aansluit helpt om deze transitie te doorlopen. Een transitie mogelijk maken vraagt in de basis
om een nieuwe generatie transactiemodellen (Jonker, 2015).

3.4.1

Waardecreatie door middel van transacties

De kern van transities is het herzien van de manier waarop we transacties reguleren. “Een transactie

is het ruilen met de intentie tot wederzijdse waardecreatie te komen, niet alleen monetaire waarde,
maar ook sociale en ecologische waarde” (Jonker, 2015). De manier waarop men transacties reguleert
moet anders, wil men oplossingen vinden voor lastige, economische en sociale opgaven van deze
tijd. De gevolgen van klimaatverandering kunnen ook worden gezien als een lastige
maatschappelijke, economische en sociale opgave. De gevolgen van klimaatverandering zijn
voelbaar voor iedereen. Het is daarom zaak deze transities op klimaat en economisch vlak aan te
pakken met nieuwe transactiemodellen, waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. De huidige
manier van waardecreatie moet dus kritisch onder de loep worden genomen met streven naar
duurzaamheid in het achterhoofd.
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De volgende stap is dan het kijken naar het gebruik van transactiemiddelen. Het is daarom volgens
Jonker tijd om te kijken naar het verbreden van onze transactiemiddelen, denk daarbij, naast geld,
ook aan punten, afval, kennis of energie. Als men denkt aan andere transactiemiddelen, zou men
dus ook kunnen denken aan andere voordelen die klimaatadaptie met zich meebrengen, oftewel de
baten van klimaatadaptatie.

Waardecreatie door middel van de baten van klimaatadaptatie
De verandering van het klimaat is een proces waarbij de gevolgen en effecten steeds meer zichtbaar
worden. Klimaatadaptatie sluit daarom goed aan bij ruimtelijke vernieuwingsprocessen in de stad
en organische gebiedsontwikkeling (Van Veelen & Pol, 2014). Stedelijk gebied krijgt door de
klimaatverandering te maken met een transitie en daarnaast krijgt gebiedsontwikkeling ook te
maken met een transitie. Waarbij er meer wordt gekeken naar lange termijn waardeontwikkeling van
het hele gebied en het verbinden van verschillende thema’s zoals klimaatbestendigheid, gezondheid
en verduurzaming van het vastgoed. De verdienmodellen richten zich op koppelen van budgetten,
multifunctionele oplossingen en integratie van verschillende ketens van planvorming, realisatie,
beheer en onderhoud (nieuwe transactiemiddelen). Dit biedt kansen voor de klimaatadaptatie, want
de lange termijn baten van klimaatadaptatie kunnen worden meegenomen in de verdienmodellen.
Dit is gelijk ook de uitdaging van klimaatadaptatie, omdat de baten hier van onzeker zijn en pas op
lange termijn vrij komen (Van Veelen & Pol, 2014).

3.5.1

Waarde van groen en water

Veel klimaatbestendige oplossingen zorgen voor meer groen en water in de wijk, denk bijvoorbeeld
aan oplossingen zoals het verminderen van het verharde oppervlak voor betere infiltratie,
vegetatiedaken, wadi’s, retentievijvers, enz. Baten van klimaatadaptatie kunnen dus te vergelijken
zijn met baten van groen en water. Bij het gebruik van dergelijke maatregelen heeft dit dus ook een
positief effect op de prijs van de nabij gelegen woningen.
De prijs van een woning kan volgens Vissers et al (2006) worden gezien als een waardering in geld
van niet alleen de woning zelf, maar ook van de omgeving van die woning en van de locatie van die
woning. De omgeving is dus zeker zo belangrijk, groen en water in de omgeving van de woning
zorgen voor een waardestijging van de prijs van de woning. Resultaten uit binnen en buitenland
wijzen er op dat groene ruimte, water en verschillende landschapstypen een positief effect hebben
op de prijs. Het kenmerk en de afstand van het groen of water maken wel verschillen in de grootte
van het effect. De waarde van groen en water in de omgeving is echter vaak lastig uit te drukken in
financiële eenheden. Toch bestaan er al jaren verschillende onderzoeken die dit hebben geprobeerd.
Uit onderzoek van Wagteveld (2007) blijkt dat het mogelijk is om met een ‘uitgekiend’
stedenbouwkundige ontwerp van groen en water in en aan de woonbebouwing, positieve
prijseffecten te bereiken van meer dan 10%, en op beperkte schaal zelfs effecten van 20 tot 30%. De
beleving en waardering van groen en water ligt zeer genuanceerd. Daarnaast is de
bevolkingsdichtheid van de omgeving waar in de woning is geplaatst van belang. Groen en water
wordt naar waarschijnlijkheid meer gewaardeerd in een stedelijke omgeving als in een landelijke
omgeving (Visser et al, 2006).

3.5.2 Water- en klimaatgerelateerde ecosysteemdiensten
Ecosysteemdiensten zijn de baten die ecosystemen de mensheid bieden, wanneer men deze
benoemt wordt het bewustzijn van menselijke afhankelijkheid van de leefomgeving verhoogd
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(Melman & van der Heide, 2011). Op dit moment is het bewustzijn bij de bewoner en ontwikkelaar
vrij laag, door middel van het in beeld brengen van de ecosysteemdiensten op het gebied van water
en klimaat kan men dit dus verhogen en er wellicht voor zorgen dat men klimaatadaptiever wordt.
In stedelijke gebieden zijn mogelijkheden voor betere benutting van water gerelateerde
ecosysteemdiensten. Denk daarbij aan de belevingskwaliteit, regulatie microklimaat, invangen
fijnstof en het vasthouden van water. Wanneer men ruimtelijk gaat ontwikkelen in stedelijk gebied
kunnen deze diensten worden meegenomen door middel van bijvoorbeeld groendaken, de
vergroening van de straat/wijk, parken, moestuinen en visgelegenheden. Ook op het gebied van
klimaat liggen aanknopingspunten voor het beter benutten van ecosysteemdiensten. Op dit
moment staat het verbruik van fossiele energiebronnen ver boven hetgene wat ecosystemen kunnen
bieden, het is dus zaak dat de overexploitatie van deze fossiele energiebronnen wordt beperkt. Een
van de aangrijpingspunten voor het gebruik van ecosysteemdiensten is klimaatadaptatie. Dit is goed
te combineren met belevingskwaliteit, zoals recreatie, cultuurhistorie en biodiversiteit (Melman &
van der Heide, 2011).

Aandacht en bewustwording: ‘agendasetting’ en ‘reframing’ van
het onderwerp
Een van de pijlers van transitiemanagement is het experimenteren en leren van deze experimenten
in een innovatienetwerk. De bedoeling daarbij is dat men leert en deze lessen verder brengt, vaak zijn
dit de koplopers die anderen proberen te overtuigen. Deze verspreiding van kennis zorgt uiteindelijk
ook voor meer bewustwording bij de anderen die nog niet overtuigd waren. Deze verspreiding van
ideeën en kennis zorgt voor inspiratie en inzicht geven in de mogelijkheden, waardoor keuzes worden
beïnvloed. Ook kennis over de urgentie en noodzaak van klimaatadaptatie wordt door de koplopers
verspreid, deze heeft tevens invloed op de bewustwording. Al deze kennis heeft invloed op de keuzes
die mensen maken en ondersteunt de keuzes die men in het proces van gebiedsontwikkeling moet
maken. Bijvoorbeeld door inzicht te geven in de mogelijkheden, de waarden, kosten en baten,
waardoor de afweging voor klimaatadaptatie vereenvoudigd wordt. Er bestaan verschillende
middelen om deze keuzes en de bewustwording omtrent klimaatadaptatie en de wateropgave bij
gebiedsontwikkeling te helpen en daarmee de transitie verder te brengen. Bijvoorbeeld
beslissingsondersteunende systemen, faciliterende media, tools, apps, inspiratiefolders en boekjes
en andere manier van kennis verspreiding.
Met deze kennisverspreiding wordt er eigenlijk aandacht gegenereerd voor een bepaald onderwerp,
water en klimaatadaptatie bij gebiedsontwikkeling. Aandacht genereren voor een bepaald
beleidsonderwerp is een bekend mechanisme in politieke agendavorming, want een verhoogde
aandacht biedt kansen voor een beleidsverandering (Kingdon, 1984). Door meer aandacht te vragen
voor de wateropgave en klimaatadaptatie bij gebiedsontwikkeling bij een bedrijf als Heijmans
komen er dus wellicht kansen voor een verandering hierin, zodat de transitie verder wordt gebracht.
Door herhaling raken mensen doordrongen van een probleem en wordt een bepaald onderwerp
geherdefinieerd. Daarnaast is het belangrijk hoe het vraagstuk wordt geportretteerd, welke termen,
begrippen en formuleringen worden er gebruikt om het vraagstuk te reframen (Breeman & Dewulf,
2009). Framing is het proces waarbij problemen, gebeurtenissen of fenomenen betekenis krijgen
vanuit verschillende perspectieven (Benford & Snow, 2000). De klimaatverandering is een vraagstuk
dat zo groot, complex en veelvormig is dat er verschillende perspectieven aan kunnen worden
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gekoppeld. Voor de bewustwording bij de ontwikkelaars omtrent klimaatadaptatie en de
wateropgave is het bijvoorbeeld zaak om het op een bepaalde manier te reframen, dat zij de noodzaak
hiervan in gaan zien. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde aspecten van het onderwerp te belichten
en andere juist niet (Breeman & Dewulf, 2009). Hulpmiddelen, zoals de tools, apps en websites, zijn
ook manieren waarop het onderwerp wordt geframed. Door bepaalde elementen onder de aandacht
te plaatsen, construeren mensen een min of meer samenhangend kader dat betekenis verleent aan
complexe kwesties. De bedoeling is dat de ontwikkelaars hetzelfde kader gaan construeren als de
wateradviseur. Deze betekenissen die men er aan gaat verlenen, hebben gevolgen voor de richting
waarin oplossingen worden gezocht en voor de betrokkenheid van mensen of organisaties bij het
aanpakken van het probleem. Door dit onderwerp aantrekkelijk te maken en op die manier te framen
dat de ontwikkelaar de noodzaak inziet, maar het ook aantrekkelijk vindt, zorgt er voor dat er een
overkoepelende bewustwording en aandacht voor de wateropgave en klimaatadaptatie ontstaan.

Conceptueel model

Figuur 5 Conceptueel model, eigen figuur

Figuur 6 Conceptueel model

Bovenstaande beschreven theorieën kunnen worden samengevat in het bovenstaande conceptueel
model, zie Figuur 5. Zoals eerder beschreven bevindt Heijmans zich theoretisch gezien in een
transitieproces, waarbij ze zich op dit moment bevindt aan het begin van de take-off fase. De periode
tussen de take-off fase en de versnellingsfase is een cruciale fase, waarin de transitie zich doorzet of
niet. Dus het is zaak dat Heijmans door gaat naar de versnellingsfase, zodat ze uiteindelijk de
gewenste situatie bereikt. Want in de probleemstelling van dit onderzoek kan men terug lezen dat
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de wateropgave op dit moment niet goed en in een laat stadium van het proces wordt meegenomen.
Terwijl de voorkeur (gewenste situatie) uit gaat naar een integraal ontwerp voor de wateropgave,
waarbij klimaatadaptatie en duurzaamheid centraal staat. Deze gewenste situatie sluit aan op de
vise “Contouren van morgen” van Heijmans.
Het conceptueel model is gebaseerd op drie concepten over transitietheorie. Het eerste concept over
multi-‘stage’ is terug te zien in het model, omdat men kan zien in welke fase men nu is en waar men
naar toe wil. Het tweede concept multi-level is terug te zien in het model doordat de verschillende
levels zijn aangegeven. Op macroniveau spelen zich grote veranderingen af, die invloed hebben op
de andere twee niveaus, namelijk de klimaatverandering en de verandering in de economie. De
klimaatverandering heeft er mede voor gezorgd dat men nu in een transitieproces zit en de
verandering in de economie zorgt er voor dat men op microniveau op zoek gaat naar nieuwe
verdienmodellen om het gewenste eindbeeld te bereiken. Op mesoniveau bevindt zich de drempel,
hier bevindt zich het huidige beleidsregime waarin gewerkt moet worden, maar ook de medewerkers
die graag vasthouden aan het de huidige manier van werken, wat daardoor werkt als een beperkende
factor. Door de invloeden van het macro- en microniveau is het de bedoeling dat men op mesoniveau
uiteindelijk ook over gaat op het nieuwe perspectief. Op microniveau vindt men vooral het speelveld
waarin nieuwe en innovatieve experimenten en onderzoeken worden gedaan, maar ook nieuwe
concepten en verdienmodellen worden bedacht. Op microniveau experimenteert men met nieuwe
ideeën en waaruit men leert. De kennis die hiermee wordt opgedaan wordt door middel van allerlei
hulpmiddelen verspreid, waardoor anderen ook beïnvloedt worden in het maken van hun keuzes. Op
die manier wordt de kennis dus gebruikt om het onderwerp op een bepaalde manier te framen, zodat
er een bepaald gezamenlijk perspectief wordt gevormd, een overkoepelende bewustwording en
aandacht dus. Heijmans kan door middel van het uitproberen en testen van nieuwe concepten en
verdienmodellen leren en deze kennis verspreiden. Het laatste concept gaat over
transitiemanagement, waarin vier ontwikkelingen worden beschreven. De eerste gaat over het
opbouwen van een innovatienetwerk, deze is terug te zien in het model. De tweede is het genereren
van een integrale lange termijn visie, dat is het gewenste toekomstbeeld in het model. Daarnaast
moest er een proces zijn waarin kennis wordt ontwikkeld door middel van leren, dit zijn de
experimenten en nieuwe concepten die men uit probeert. De laatste gaat over het monitoren en
evalueren van het transitieproces, dat doet men door middel van dit onderzoek en het model in het
geheel. Op die manier ontstaat er dus een innovatieve transitie-arena, waarin men kan leren, zoeken
en experimenteren om uiteindelijk de transitie te maken naar de gewenste situatie.

3.7.1

Vervolgstappen onderzoek

Naar aanleiding van dit theoretisch hoofdstuk worden enkele vervolgstappen voor dit onderzoek
gegeven, de aanpak is als volgt. Om een beeld te krijgen van het mesoniveau zal het huidige
beleidsregime worden onderzocht (hoofdstuk 4). Daarnaast worden de medewerkers van Heijmans
Vastgoed en experts uit verschillende organisaties en instellingen geïnterviewd en wordt er een
workshop gehouden. Op deze manier wordt de huidige manier van werken, het proces van
gebiedsontwikkeling en de positie van de wateropgave en de klimaatverandering bij Heijmans
achterhaald (Hoofdstuk 4). Er wordt een inventarisatie gedaan naar de verschillende bestaande
hulpmiddelen die van invloed zijn op de bewustwording en keuzevorming rondom water en
klimaatadaptatie en naar bestaande oplossingen en mogelijkheden voor hemelwater.
Hulpmiddelen die inspiratie geven en inzicht in de mogelijkheden, de urgentie en noodzaak, de
kosten, baten en waarden enzovoorts (Hoofdstuk 5). Zodat de bovengenoemde theorie aan de
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werkelijkheid kan worden gekoppeld. Aan de hand van deze verzamelde informatie wordt gekeken
op welke manier er tijdens dit onderzoek kan worden geëxperimenteerd en geleerd, door middel van
het uitproberen van nieuwe concepten (Hoofdstuk 6). Om vervolgens deze verkregen kennis over te
brengen op de medewerkers van Heijmans Vastgoed en te verspreiden (hoofdstuk 7). Deze kennis
zorgt voor de bewustwording over de noodzaak van klimaatadaptatie en vergemakkelijkt de keuzes
rondom de wateropgave en klimaatadaptatie, zodat uiteindelijk gebieden klimaatbestendiger
worden ingericht.
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4 . Methodologie
Dit onderzoek is een diepgaand onderzoek, omdat dit onderzoek zich richt op het verkrijgen van
inzicht in hoe de wateropgave op een goede manier en eerder in het proces zou kunnen worden
meegenomen en hoe er meer aandacht kan worden gevraagd voor klimaatadaptatie. Het onderzoek
heeft dus een specifieke invalshoek, omdat het zich met name richt op de ontwikkeling van een
hulpmiddel en aanbevelingen om dit doel te behalen. Dit onderzoek richt zich op het bedrijf
Heijmans en specifiek op de wateropgave waarmee Heijmans te maken krijgt bij
gebiedsontwikkeling. Omdat het dus een specifieke invalshoek heeft bij een specifiek bedrijf, wordt
gekozen voor meer diepgang. Eerst wordt dieper ingegaan op het probleem, daarom is er gekozen
voor een kwalitatieve benadering, omdat er gebruik wordt gemaakt van bureau-analyse, interviews
en workshops. Het is een empirisch onderzoek in het veld, er worden actief gegevens verzameld en
geanalyseerd. Zoals in het onderzoeksmodel duidelijk is terug te zien bestaat dit onderzoek uit
verschillende fasen, zie Figuur 1. Iedere fase heeft een bepaalde onderzoeksmethode, deze worden in
de volgende paragrafen per fase beschreven. Bij elke fase wordt beargumenteerd welke
onderzoeksstrategie van toepassing is.
Dit onderzoek kan in zijn geheel worden gezien als een ontwerpgericht onderzoek. De Bruïne et al
(2011) geeft de volgende definitie van ontwerpgericht onderzoek:

“Ontwerpgericht onderzoek is de systematische studie van het ontwerp, de ontwikkeling en de
evaluatie van onderwijskundige interventies (zoals programma’s, leer- en onderwijsmethodiek en
onderwijsmaterialen, producten en systemen) als oplossingen voor complexe problemen in de
onderwijspraktijk, die zich eveneens tot doel stelt om onze kennis over de kenmerken van deze
interventies en de processen waarbinnen deze worden ontworpen en ontwikkeld te vergroten.” (De
Bruïne et al, 2011).
Echter geven Aken & Andriessen (2011) aan dat ontwerpgericht onderzoek gaat om het testen en
ontwerpen van oplossingen voor uiteenlopende problemen op het gebied van management,
organisatie en onderwijs. Waarbij deze afkomstig zijn uit verschillende disciplines, bedrijfskundig of
onderwijskundig (Aken & Andriessen, 2011). Het gaat dus niet alleen om onderwijskundige
interventies, zoals in de definitie hierboven, maar ook om bedrijfskundige. In dit onderzoek wordt
gezocht naar een hulpmiddel om de problematiek rondom de inpassing van de wateropgave en
klimaatadaptatie op te lossen. Er wordt dus een hulpmiddel ontworpen en aanbevelingen voor
oplossingen gedaan. Hoe dit er precies uit gaat zien wordt bepaald gedurende het onderzoek, zodat
er een passend hulpmiddel kan worden bedacht naar aanleiding van de inzichten verkregen tijdens
de bureauanalyse, de interviews en de workshop.
Het onderzoek is opgebouwd uit verschillende fases, deze fases worden nu uitgebreid behandeld, zie
onderstaande figuur.
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Fase (a) Diagnose huidige situatie
In de eerste fase van het onderzoek wordt de diagnose van de huidige situatie gesteld. Daarbij wordt
het huidige beleidsregime waarin de ontwikkelaar moet werken bekeken, zodat er een beeld wordt
gevormd van de huidige normen en wetgeving rondom de waterhuishouding. Daarnaast wordt door
middel van interviews en een workshop het proces van gebiedsontwikkeling in kaart gebracht en de
positie van de wateropgave hierin. Ook de houding ten op zichten van klimaatadaptatie door de
verschillende partijen wordt belicht. Eigenlijk kan deze fase gezien worden als de fase waarin het
probleem wordt onderzocht en in hoeverre er een probleem is.

4.1.1

Huidige beleidsregime

De huidige normen en wetgeving over de waterhuishouding wordt onderzocht aan de hand van een
bureau-analyse. Er wordt onderzocht welke wetgeving van toepassing is op de wateropgave bij
gebiedsontwikkeling, zodat daar in latere fases van het onderzoek rekening mee kan worden
gehouden. Het is handig om te weten hoe de normering op het gebied van waterberging werkt in
Nederland en hoe streng deze is. Is in de huidige normen bijvoorbeeld voldoende gekeken naar de
klimaatverandering en zijn ze van invloed op het handelen van de ontwikkelaar?

4.1.2

Interviews medewerkers vastgoed Heijmans

Er worden data verzameld door middel van interviews met de medewerkers van Heijmans Vastgoed.
De medewerkers van Heijmans Vastgoed zijn met name ontwerpmanagers van woningbouw en
ontwikkelaars van vastgoed. De interviews met deze medewerkers moeten helpen om te achterhalen
waar het probleem nu eigenlijk zit en hoe het huidige proces van gebiedsontwikkeling er uit ziet.
Ook worden de visies van deze mensen ten op zichten van de wateropgave achterhaald, de motivatie
en drijfveer van de ontwikkelaar worden hier achterhaald. Wordt de wateropgave bij ruimtelijke
plannen gezien als een kans of een beperking? Het is voor dit onderzoek nodig om een goed beeld
te krijgen van het huidige proces en de positie van de wateropgave hierin, zodat er gezocht kan
worden naar een hulpmiddel of oplossing die past in het proces. De interviews in deze fase zijn
semigestructureerde interviews, zie bijlage 4 voor de interviewguide voor de medewerkers van
Heijmans Vastgoed. Tijdens deze fase zijn interviews gehouden met de volgende medewerkers van
Heijmans Vastgoed: ontwikkelingsmanager vastgoed, ontwikkelaar vastgoed, ontwerpmanager
woningbouw,
raadgevend
adviseur
woningbouw,
projectontwikkelaar
GOB
(gebiedsontwikkelingsbedrijf) en een ontwikkelaar GOB.
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4.1.3

Interviews met experts

In deze fase van het onderzoek worden verschillende interviews gehouden met experts. Met experts
worden in dit onderzoek mensen bedoelt die kennis hebben over het onderwerp ‘de wateropgave bij
gebiedsontwikkeling’ en klimaatadaptatie en water in het algemeen. Daarnaast is het interessant
voor dit onderzoek om te praten met mensen van verschillende organisaties, zodat de belangen bij
water vanuit verschillende organisaties kan worden geïnventariseerd, bijvoorbeeld van de gemeente
en het waterschap. En ook of zij te maken hebben met hetzelfde vraagstuk als Heijmans. Lopen zij er
ook tegen aan dat het lastig is de ontwikkelaar te overtuigen? Ook kunnen sommige mensen met
een expertise op het gebied van water zinvolle inzichten geven aan het onderzoek. Tijdens dit
onderzoek zijn interviews gehouden met een beleidsadviseur van Waterschap Rijn en IJssel (bezig
met project Klimaatactieve Stad), met lector Water van de Hogeschool van Amsterdam (bezig met
projecten over klimaatbestendige steden), een wateradviseur van de gemeente ’s-Hertogenbosch en
met iemand die bezig is met klimaatadaptatie in het project ‘Stroomversnelling’ van Squarewise.
Deze interviews zijn semi-gestructureerd en voor ieder interview wordt een interviewguide gemaakt,
gebaseerd op de werkzaamheden en kennis van de respondent, zie de verschillende bijlagen van 9
t/m 16.

4.1.4

Workshop

Het doel van de eerste workshop is het achterhalen van de visie en belangen van de verschillende
aanwezige partijen gericht op de wateropgave en klimaatadaptatie bij gebiedsontwikkeling. Deze
visie is belangrijk voor de beeldvorming van de positie van de wateropgave en klimaatadaptatie,
zodat inzichtelijk kan worden gemaakt hoe men tegen de wateropgave aankijkt. Is het een kans of
een beperking? De deelnemers van de workshop bereiden ieder kort voor wat hun visie over water en
klimaatadaptatie is en vertellen dit aan elkaar. Heijmans heeft aangegeven dat de besluitvorming
over de wateropgave stroef verliep, mede doordat partijen veel verschillende en vaak tegengestelde
belangen hebben. Het is belangrijk deze belangen van iedere partij te inventariseren, zodat deze
kunnen worden meegenomen in de aanbevelingen. De verschillende stakeholders en medewerkers
van Heijmans worden uitgenodigd voor een workshop. Ook wordt tijdens deze workshop het proces
van gebiedsontwikkeling en de positie van de wateropgave hierin ontrafeld. Dit proces wordt in kaart
gebracht door middel van een ‘waardenstroomsessie’ . Een waardenstroomsessie is een methodiek
om processen duidelijk in beeld te brengen, zie Figuur 7 voor een voorbeeld van een
waardenstroomsessie. Voor deze methode is gekozen, omdat Heijmans bekend is met deze methode
en omdat het huidige proces, de knelpunten in het proces en acties om die knelpunten te verhelpen
duidelijk in kaart worden gebracht. De waardenstroomsessie bestaat normaal gesproken globaal uit
de volgende stappen:
1. Definieer de klant data
2. Noteer de functies in het proces
3. Formuleer de basisstappen in het proces
4. De beschrijvende informatie
5. Extern materialen en service
6. De kwaliteit
7. Knelpunten / verspillingen,
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vertalen naar verbeterpotentieel

Figuur 7 Voorbeeld waardenstroomsessie (bron: Heijmans)

Nadat de verschillende belangen en visies zijn achterhaald en het proces en probleem is geschetst,
wordt er nog kort gebrainstormd over mogelijke vervolgstappen/acties. Iedere aanwezige wordt
gevraagd drie mogelijke vervolgstappen/onderzoeken en knelpunten/kansen op te schrijven in stilte,
deze worden naderhand aan elkaar gepresenteerd. Voor het draaiboek, genodigden, uitnodiging en
methode voor deze workshop zie bijlage 2.

4.1.5

Analyseren data interviews en workshop

De verzamelde data van de interviews en workshop 1 worden geanalyseerd. Voor de interviews zijn
bij de medewerkers van Heijmans Vastgoed dezelfde vragen gesteld door middel van de
interviewguide (bijlage 4). Van ieder interview worden functionele samenvattingen gemaakt en aan
de hand van de samenvatting worden de analyses gemaakt. De samenvattingen worden gemaakt
aan de hand van de hoofdthema’s waar de vragen over werden gesteld. Dit zijn bijvoorbeeld het
proces van gebiedsontwikkeling en de positie van de wateropgave hierin en de drijfveer van deze
respondenten om water meer aandacht te geven en hun belangen en visie omtrent de wateropgave
en klimaatadaptatie, de normen, het beslismodel en andere mogelijke oplossingen. Zodat er een
eenduidig beeld kan worden gevormd over hoe men nu met de wateropgave omgaat in
gebiedsontwikkelingen bij Heijmans Vastgoed.
Daarnaast worden de verzamelde data uit de interviews met experts verzameld. Deze vragen uit de
interviewguides komen deels overeen met de vragen van de interviews met de medewerkers van
Heijmans Vastgoed. Echter zijn deze vragen iets specifieker gericht op de persoon en de instelling
waar deze werkt. Hier gaat het er bijvoorbeeld om deze belangen en visies te achterhalen van de
verschillende instellingen, zoals de gemeente en het waterschap. En de belangrijkste inzichten te
verkrijgen uit de kennis die zij geven omtrent de wateropgave en klimaatadaptatie.
Als laatste in deze fase zullen de data van workshop 1 worden geanalyseerd. Tijdens de workshop
worden de verschillende visies en belangen omtrent water en klimaatadaptatie nog eens naar voren
gebracht. Dit dient als aanvulling en bevestiging op de verkregen informatie tijdens de interviews.
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Daarnaast is door middel van de waardenstroomsessie het proces duidelijk in beeld gebracht en de
discussie die daarbij is ontstaan brengt wellicht nieuwe inzichten. In de analyse worden de
belangrijkste punten hieruit beschreven.

Fase (b): Inventarisatie hulpmiddelen
In de tweede fase van het onderzoek worden er vooral data verzameld over bestaande hulpmiddelen
voor de bewustwording en keuzeondersteuning omtrent de wateropgave en klimaatadaptatie. Er
wordt onderzoek gedaan naar verschillende bestaande oplossingen voor het omgaan met
hemelwater en naar bestaande hulpmiddelen zoals tools, apps, beslissingsondersteunende
systemen (BOS) en methodieken.

4.2.1

Oplossingen voor omgaan met hemelwater

In deze fase van het onderzoek wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende oplossingen
voor het omgaan met hemelwater, zie bijlage 1. Daarbij gaat het om welke oplossingen Heijmans al
kent en oplossingen die daar aan toegevoegd kunnen worden. Oplossingen voor het afkoppelen van
hemelwater van verhard oppervlak zijn bijvoorbeeld: verminderen verhard oppervlak, meer vegetatie,
vegetatiedaken, regenwaterbassin, infiltratiekratten, waterdoorlatende verharding, boorgaten en
waterpleinen (Dirven- van Breemen et al, 2011; Drunen & Lasage, 2007). Al deze mogelijke
oplossingen worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Wat zijn de kosten van de verschillende
oplossingen en welke andere meerwaarde hebben ze. Bijvoorbeeld het toepassen van meer vegetatie
heeft ook invloed op andere klimaatproblemen zoals hittestress en zorgt voor meer ruimtelijke
kwaliteit.

4.2.2 Bestaande hulpmiddelen
In deze fase wordt ook bureau-analyse gedaan naar bestaande beslissingsondersteunende
systemen (BOS) die worden gebruikt voor de wateropgave en klimaatadaptatie. Er wordt gekeken
hoe deze zijn opgebouwd en hoe een dergelijk model gemaakt zou kunnen worden. Dit is
meegenomen in de inventarisatiefase, omdat de opdracht vanuit Heijmans eerst gericht was op het
maken van een beslismodel of beslissingsondersteunend systeem. Echter naar mate het onderzoek
verliep werd duidelijk dat dit niet de oplossing was.
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar bestaande tools, apps en websites op het gebied van
klimaatadaptatie die gezien kunnen worden als hulpmiddelen voor de bewustwording en keuze
omtrent de wateropgave en klimaatadaptatie bij gebiedsontwikkeling. Om een beeld te krijgen van
de bestaande tools en apps, worden er een aantal geanalyseerd. Voor het onderzoek is het van
belang om dit te onderzoeken, zodat er niet iets wordt gemaakt wat al bestaat. Er wordt zowel
gekeken naar verschillende tools die maatregelen genereren die experts (ingenieurs, ontwerpers,
ontwikkelaars, enz.) en particulieren (bewoners en ondernemers) kunnen toepassen bij de inrichting
van de ruimte om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Daarnaast wordt er gekeken
naar een tool die zich richt op de waarde van groen en water, omdat het inzichtelijk maken van
waarde kan helpen om de ontwikkelaar te overtuigen water en klimaatadaptatie beter mee te nemen.

Fase (c) Experimenteren en leren
Naar aanleiding van de kennis die opgedaan in de fases (a) en (b) is er gekozen om drie concepten
voor water en klimaatadaptatie die Heijmans toe kan passen binnen hun woonconcept uit te werken.
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De drie concepten worden globaal uitgewerkt aan de hand van een beschrijving, referentiebeelden
en de kosten. Deze concepten worden daarnaast toegepast in een casus, zodat de voordelen/nadelen
in beeld komen.

4.3.1

Keuze voor de concepten

De keuze voor de drie concepten (hoofdstuk 5) komt voort uit de kennis die is op gedaan door middel
van de inventarisatie van bestaande oplossingen. Tijdens de inventarisatie zijn oplossingen
gevonden op woning-, tuin-, straat-, en wijkniveau. Echter moet het gaan om concepten die Heijmans
Wonen kan toepassen in hun bestaande woonconcept, daarbij hebben zij minder invloed op straaten wijkniveau en dus is er gekozen voor oplossingen op woning- en tuinniveau. Bovendien is 60
procent van de ruimte in handen van de burger, tegenover 40 procent van publieke instellingen
(Bosch Slabbers et al, 2016). Het is daarom belangrijk om deze particuliere gronden (of gronden van
verhuurders) ook mee te nemen bij het klimaatbestendig maken. Het is lastig om iets met de
werkelijke invulling van de tuin te doen, omdat Heijmans de toekomstige bewoner niet tot een
bepaalde verplichte indeling van de tuin kan dwingen. Daarom is naar oplossingen gezocht die
toepasbaar zijn in de elementen die Heijmans realiseert in hun woonconcept, dus de woning zelf, de
schutting en de berging in de tuin. De concepten moeten eenvoudig zijn toe te passen door de
ontwikkelaar en ze moeten de ontwikkelaar triggeren door middel van inspirerende ideeën. Door
middel van een bespreking met drie adviseurs op het gebied van water bij Heijmans zijn uiteindelijk
de drie best passende concepten gekozen.

4.3.2 Keuze van de casus
De concepten worden toegepast in een bestaande casus, een project van Heijmans, om de verschillen
aan te tonen tussen het wel en niet toe passen van de concepten. Om te kijken welk concept goed
scoort en welke niet en om te zien wat de voor- en nadelen hier van zijn. De keuze voor de casus is
gemaakt aan de hand van een advies van een water adviseur van Heijmans. Gekozen is voor een
bestaand project, een wijk, deels nog in ontwikkeling en deels al uitgevoerd, namelijk Noorderhaven
in Zutphen, zie figuur 8.

Project Noorderhaven te Zutphen, vlek 13/14
Er is gekozen voor deze wijk, omdat deze wijk bestaat uit verschillende vlekken, sommige vlekken zijn
al gerealiseerd en sommige nog niet. Iedere vlek heeft zijn eigen wateropgave, waar rekening mee is
gehouden. In overleg met wateradviseur Leon Dielen is gekozen voor deze wijk, omdat hij aan gaf dat
hij als adviseur werd geconfronteerd met een stedenbouwkundig plan, waardoor sommige
oplossingen voor de wateropgave al uitgesloten waren en er dus geen integrale afweging is gemaakt.
Daarnaast geeft hij aan dat voor iedere vlek in het plan een andere invulling is gegeven aan de
wateropgave, terwijl het veel beter zou zijn voor uitvoering en beheer om overal dezelfde invulling te
geven aan de wateropgave. Door de concepten toe te passen op een vlek van dit project kan men
laten zien hoe het beter en anders had gekund. Er is gekozen voor vlek 13/14 van het project, omdat
deze vlek al uitgevoerd is. Daardoor is er de meeste informatie beschikbaar en kunnen de concepten
makkelijker worden toegepast. Daarnaast is er voor deze vlek gekozen, omdat men hier hele
traditionele oplossingen voor de wateropgave heeft toegepast (zoals een IT-riool, wadi, doorlatende
verharding). En de bedoeling is dat er een vergelijking wordt gemaakt tussen de traditionele
oplossingen en klimaatbestendige / vernieuwende oplossingen.
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Noorderhaven ligt ten noorden van Zutphen en ten oosten van de IJssel. Via een netwerk van
bestaande en nieuwe spooronderdoorgangen wordt Noorderhaven verbonden met de binnenstad en
de rest van Zutphen. Op fguur 9 is de locatie van vlek 13/14 aangegeven.

Figuur 8 Ligging project Noorderhaven ten op zichten van Zutphen

4.3.3 Multicriteria-analyse scenario’s
De drie concepten worden toegepast op bovenstaande casus. Daarnaast wordt door middel van een
Multi criteria-analyse de vergelijking gemaakt. Een Multicriteria analyse bestaat uit alternatieven
die worden beoordeeld op verschillende criteria, de alternatieven zijn middelen waarmee het
probleem mogelijk kan worden opgelost (Findeisen en Quade, 1985). Hierbij is het van belang dat de
beoordeling slaat op de alternatieven en niet op de individuele oplossingen/concepten (Werkgroep
MER-commissie, 2002, p. 21). Daarom wordt er een vergelijking gemaakt tussen de vijf scenario’s,
namelijk: de toepassing van ieder concept op casus (scenario 1 t/m 3), de huidige situatie met
traditionele oplossingen (het nul-scenario) en een scenario waarin een combinatie van oplossingen
worden toegepast (scenario 4). Per criterium wordt beargumenteerd waarom er voor dit criterium is
gekozen en welke wegingsfactor is gekozen en waarom. De wegingsfactor kan variëren van 0 tot 3.
Er wordt ook een analyse gemaakt waarbij de gewichten bij elk criterium hetzelfde zijn, dus overal 1.
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Figuur 9 Plangebied Noorderhaven met markering vlek 13/14 (Noorderhaven, 2016)

Fase (D) Evaluatie en kennisverspreiding
In de laatste fase van het onderzoek wordt alle opgedane kennis uit eerdere fases verspreid aan de
hand van een presentatie en aan de hand van een ontwerphulpmiddel. Tijdens de ontwerpfase van
dit ontwerpgericht onderzoek is gekozen voor de vorm van een inspiratieboek. Hierin worden
concepten en de resultaten van de Multi criteria analyse gepresenteerd en andere inspirerende
voorbeelden gegeven, maar er wordt ook ingegaan op de vraag waarom er iets mee moet worden
gedaan. De eindpresentatie zal tevens een discussie bevatten en een kleine evaluatie door middel
van een mini-enquête. Bovendien worden in deze fase van het onderzoek ook de conclusies gegeven
van het onderzoek en de aanbevelingen gedaan.

4.4.1

Maken ontwerphulpmiddel (inspiratieboek)

In deze fase wordt een ontwerphulpmiddel gemaakt in de vorm van een inspiratieboek, waarin de
verschillende concepten en ander inspirerende voorbeelden/ideeën worden gepresenteerd. Dit zodat
Heijmans een tastbaar boek heeft, waaruit men inspiratie kan op doen en waarmee de ontwikkelaar
wordt ondersteund in zijn keuzes voor de wateropgave en klimaatadaptatie.

4.4.2 Presentatie & evaluatie
In de laatste fase worden door middel van een eindpresentatie het onderzoek en de resultaten van
het onderzoek gepresenteerd en geëvalueerd. Er wordt een discussie gehouden aan de hand van
stellingen, waaraan iedere aanwezige van de presentatie mee kan doen. De interactie tussen de
aanwezigen op zichzelf is een doelbewust ingezet middel om gegevens te verkrijgen die gaan over
(sub)culturele opvattingen en perspectieven (Van Selm & Wester, 2007). De discussiepunten gaan in
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op de inhoud en op het onderwerp. De evaluatie door middel van de mini-enquête wordt gedaan over
het onderzoek in zijn geheel, zie bijlage 19.

4.4.3 Conclusie & aanbevelingen
In deze fase worden conclusies getrokken aan de hand van de analyses uit de vorige fase. Daarnaast
worden deze conclusies uit de analyse gekoppeld aan het theoretisch kader van dit onderzoek. Welke
theoretische inzichten komen overeen met de inzichten gevonden in de praktijk? Naar aanleiding
van deze conclusies worden er aanbevelingen gedaan die vooral bedoeld zijn voor Heijmans, maar
ook van toepassing kunnen zijn voor andere instellingen die zoeken naar een manier om water en
klimaatadaptatie beter ingebed te krijgen in het proces van gebiedsontwikkeling. De aanbevelingen
gaan over mogelijke vervolgonderzoeken en vervolgstappen, die Heijmans kan nemen om er voor te
zorgen dat de wateropgave beter en eerder in het proces wordt meegenomen tijdens
gebiedsontwikkeling. Daarvoor moeten ook aanbevelingen worden gedaan die er voor zorgen dat
water en klimaatadaptatie beter op de kaart worden gezet binnen Heijmans. Wellicht zijn sommige
aanbevelingen ook van toepassing op andere belangenpartijen.
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5 . Diagnose huidige situatie
Het huidige beleidsregime vanuit de overheid (meso-niveau)
Om een beeld te krijgen van het mesoniveau, het huidige beleidsregime, wordt in dit hoofdstuk het
wettelijk kader rondom de waterhuishouding bij gebiedsontwikkeling beschreven. Normen kunnen
in het mesoniveau vaak als beperkende factor worden gezien. In de interviews wordt ook op de
normen in gegaan, maar daarvoor is het van belang dat de huidige normen en wetgeving van de
waterhuishouding bij gebiedsontwikkeling eerst worden bekeken.

5.1.1

De waterwet, wateroverlast en wetgeving

In de Waterwet wordt het beheer van oppervlaktewater en grondwater geregeld en de samenhang
tussen ruimtelijke ordening en waterbeleid. De waterwet is een samenvoeging van meerdere wetten
en is in 2009 in werking getreden. In hoofdzaak regelt de waterwet het beheer van watersystemen
(Kenniscentrum InfoMil, z.d.).
Het thema wateroverlast is opgepakt in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) van 2003 en
het NBW Actueel van 2008. De normen voor wateroverlast die daar mee zijn geïntroduceerd zijn
wettelijk vastgelegd via de provinciale waterverordeningen. Deze normen verschaffen duidelijkheid
over de gewenste invulling van de taken en bevoegdheden van overheden, die van invloed zijn op de
waterbergings- en afvoercapaciteit. In de NBW Actueel staat bijvoorbeeld dat de kans dat het peil van
het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt in bebouwd gebied maar 1 op de 100
jaar mag zijn. In alle ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met gevolgen van het
plan voor de waterhuishouding, dit wordt geborgd via de watertoets (Kenniscentrum InfoMil, z.d.)..

5.1.2

Watertoets

Volgens artikel 3.6.6 en 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening moet bij het voorbereiden van het
bestemmingsplan rekening worden gehouden met de effecten van het plan op de waterhuishouding
en daarbij moet het waterschap betrokken worden. Dit wordt gedaan via de watertoets, dit is een
proces van vroegtijdig informeren en overleggen. Hiermee wordt getracht de waterbelangen op tijd
en expliciet mee te wegen bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Tijdens dit proces worden
alle wateraspecten meegenomen, zo ook het voorkomen en beperken van wateroverlast. De
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watertoets bevat in ieder geval een wateradvies van de waterbeheerder, deze wordt meegenomen in
de waterparagraaf van het bestemmingsplan. De gemeente reserveert ruimte voor water in
bestemmingsplannen, wanneer dit afwijkt van de ruimteclaim die volgens het waterschap is vereist,
dient dit gemotiveerd te worden in de waterparagraaf van het plan (Kenniscentrum InfoMil, z.d.).
Maar wat voor invloed heeft de watertoets nou echt bij het maken van ruimtelijke plannen? Leon
Dielen zegt in het artikel ‘Van een last naar een lust’ het volgende over het watertoetsproces:

“Sinds 2001 is de watertoets als instrumentarium ontwikkeld voor besluitvorming bij ruimtelijke
plannen. Het watertoetsproces zorgt voor de borging van de waterhuishoudkundige doelstellingen,
waarbij de initiatiefnemer zorgt voor afstemming met de waterbeheerder. Hierdoor wordt de laatste
uitgedaagd om actief mee te denken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Over het algemeen geldt dat,
indien het watertoetsproces goed is afgestemd met de betrokken partijen, de toetsing van de
waterparagraaf in het bestemmingsplan niet meer dan een formaliteit is” (Dielen, 2012).
Hier mee geeft hij aan dat de toetsing van de waterparagraaf gemakkelijk verloopt indien men goed
heeft geluisterd naar het advies van de waterbeheerder. Als conclusie geeft hij aan dat mede dankzij
het verplichte watertoetsproces de aandacht in de bouw- en vastgoedwereld voor het belang van
water als ordenend principe groeit. De watertoets is dus van belang voor het in een eerder stadium
van het proces ingaan op de wateropgaven door in overleg te gaan met het desbetreffende
waterschap.

5.1.3

Beleidsinformatie over afkoppelen en GRP’s

Het beleid over afstromend hemelwater heeft als drie uitgangspunten: schoon hemelwater niet
vermengen met vies afvalwater, in verband met de klimaatwijziging de stedelijke waterhuishouding
toekomstbestendig maken en het waarborgen van de volksgezondheid en leefbaarheid van de
openbare ruimte. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) of waterplan is het allerbelangrijkste
beleidsstuk over afkoppelen in de desbetreffende gemeente (Kenniscentrum InfoMil, z.d.).
De gemeente stelt het gemeentelijke rioleringsplan vast waarin de zorgplicht voor hemelwater en
grondwater is uitgewerkt. De stedelijke wateropgave op het gebied van afstromend hemelwater en
grondwater. In het GRP wordt aangegeven waar welke voorzieningen (gescheiden stelsel, gemengd
stelsel of anderszins) zijn gerealiseerd of in de planperiode worden gerealiseerd. De beleidsmatige
voorkeur voor lozingen van afvloeiend hemelwater en grondwater gaat uit naar in dien mogelijk
lokaal terugbrengen in het milieu. Met het uitgangspunt dat deze waterstromen schoon zijn.
Daarnaast heeft de gemeente nog een extra instrument om het beleid volgens de GRP tot uitvoering
te brengen. De gemeente kan namelijk door middel van een gemeentelijke verordening voor
hemelwater en grondwater aanvullende eisen stellen aan de lozingen van afvloeiend hemelwater
en grondwater (Kenniscentrum InfoMil, z.d.).

5.1.4

Zorgplicht hemelwater

Zoals eerder beschreven heeft de gemeente de zorgplicht voor hemelwater, dit is geregeld in artikel
3.5 van de Waterwet. De gemeente maakt de afweging op welke manier het ontvangen hemelwater
wordt verwerkt. Dit wordt in samenspraak met het desbetreffende waterschap op basis van een
integrale afweging op lokaal niveau bepaald. De gemeente heeft de zorgplicht voor het beheer van
afvloeiend hemelwater op openbaar terrein en op particulier terrein is de eigenaar van het terrein
verantwoordelijk voor de afvoer van het hemelwater. Dit dient te worden gedaan door infiltratie in
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de bodem of afvoer naar oppervlaktewater. Het hemelwater dient hierbij wel schoon te zijn, is dit niet
zo dan dient het ter plaatse te worden gezuiverd. Er kan alleen worden teruggegrepen op de
gemeentelijke zorgplicht wanneer de eigenaar van het terrein redelijkerwijs niet kan zorgen voor de
afvoer van het hemelwater. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er geen oppervlaktewater in de buurt is om
te lozen of als infiltratie niet mogelijk is door een hele hoge grondwaterstand (Kenniscentrum
InfoMil, z.d.).

5.1.5

Waterberging: Normbuien

Voor ruimtelijke plannen zijn een aantal vuistregels vastgesteld met betrekking tot waterberging.
Waterberging is technisch gezien de ruimte tussen het zomerwaterpeil en de bovenzijde van de oever,
maar waterberging kan ook plaatsvinden in infiltratiekratten of een vegetatiedak. Waterschappen
hanteren aan de hand van normbuien hoeveel waterberging er nodig is in een bepaald gebied. Voor
berekening van de benodigde waterberging voor ruimtelijke ontwikkelingen is in principe de bui
T=10+10% maatgevend. T=10 wil zeggen een bui die qua hoeveelheid neerslag en tijd neer komt op
een bui die eens in de 10 jaar voor komt. De extra 10 procent is vanwege de klimaatverandering. De
T=100+10% bui is een bui die eens in de 100 jaar voorkomt en daardoor dus veel heviger. Bij deze
bui is het vooral belangrijk dat er getest wordt dat het water niet in de woningen stroomt. Dat zijn de
normen waaraan men over het algemeen moet voldoen bij ruimtelijke plannen (Waterschap
Rivierenland, z.d.).

Conclusie huidige beleidsregime vanuit de overheid
Het beleid over afstromend hemelwater gaat onder andere over het toekomstbestendig maken van
de stedelijke waterhuishouding en het schoon hemelwater niet vermengen met vies afvalwater,
oftewel afkoppelen is een pré. Echter is dit beleid en geeft dit dus richting aan, het is niet bindend en
dwingend voor de plannenmakers. Dit beleid wordt verder beschreven in GRP’s van de desbetreffende
gemeente. De gemeente kan wel door middel van een gemeentelijke verordening voor hemelwater
en grondwater aanvullende eisen stellen aan de lozingen van afvloeiend hemelwater en grondwater
en dus strengere eisen stellen aan bepaalde gebieden/plannen.
De watertoets of het watertoets-proces is een instrumentarium dat er voor zorgt dat de
waterbeheerder en de ontwikkelaar in een vroeg stadium van het proces rond de tafel zitten over de
wateropgave bij de ruimtelijke ontwikkeling. De waterbeheerder geeft een advies die vaak ook in de
waterparagraaf van het bestemmingsplan wordt opgenomen. Echter is dit een advies dat niet
bindend is, mits het goed onderbouwd wordt hoeft het niet in het bestemmingsplan te worden
opgenomen. Het blijkt vaak wel dat de wateropgave goed verloopt indien dit wel wordt gedaan.
Toch blijkt, uit de workshop, dat het waterschap dus sterk in de beginfase wordt betrokken door
middel van de Watertoets. Echter tijdens de uitwerking en de uitvoering van de plannen veel minder.
Waardoor de wettelijke prikkel later in het proces mist.
De normen die gehanteerd worden verder voor waterberging door de waterschappen zijn die van de
t=10 en t=100 buien. Deze zijn redelijk bindend en leidend voor de waterparagraaf van een
ruimtelijke ontwikkeling. En vaak zijn deze buien ook al in de voorspellingen over toename van de
buien meegenomen, door middel van de 10 procent extra.
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Uit de interviews en uit de bureau-analyse naar het wettelijk kader blijkt dat de zorgplicht verdeeld
is over veel verschillende partijen. Daarnaast is de rolverdeling soms niet duidelijk. Deze verdeling
van verantwoordelijkheden en taken kan als een beperkende factor worden gezien, want niemand
voelt zich echt verantwoordelijk en oplossingen voor hemelwater kunnen van invloed zijn op
verschillende terreinen en eigenaren.

Beleidsregime bij Heijmans: ‘Contouren van morgen’
De visie van Heijmans is bepalend voor de context waarin de medewerkers van Heijmans werken en
past dus bij de diagnose van de huidige situatie als een soort leidend regime. Deze visie komt vanuit
de organsiatorische top van Heijmans en hun visie op het doel en de missie van de organisatie in
het geheel. Vandaar dat er hier nu kort wordt ingegaan op de visie van Heijmans ‘Contouren van
Morgen’.

Circulair doen en denken volgens Heijmans
Er wordt hier kort ingegaan op de visie van Heijmans, omdat deze aansluit bij de bovengenoemde
theorieën. Door het onderwerp op te hangen aan de bestaande visie van Heijmans, wordt het ook op
een bepaalde manier geframed, waarmee het op de agenda gezet kan worden. De visie van Heijmans
genaamd ‘Contouren van Morgen’ heeft drie uitgangspunten: accent op materialen, energie en
ruimte. Bij materialen is het uitgangspunt een duurzame productie en de herbruikbaarheid van
materialen. Bij energie wordt er gestreefd naar het gebruik van hernieuwbare bronnen en minimaal
energieverbruik. Het uitgangspunt bij ruimte is dat men van bezit naar gebruik wil, dit sluit aan op
nieuwe vormen van verdienmodellen en transactiemiddelen. Het gebruik van ruimte moet flexibel
en multifunctioneel zijn. De ambitie die Heijmans heeft is om 100 procent circulair te zijn, door
middel van volledig hergebruik van bouwwerken, 100 procent energieleverend en men streeft naar
100 procent ruimtelijke kwaliteit. Dit streven naar ruimtelijke kwaliteit sluit aan op waardecreatie
door middel van groen en water, waarmee men de ruimtelijke kwaliteit in een gebied verhoogt en
daarmee waarde creëert. Een andere pijler uit de visie die hier ook op aansluit is ‘Natuur inclusief
bouwen’, waarbij Heijmans streeft naar ruimtelijke kwaliteit waarvan ook de natuur profiteert
(Heijmans, 2016).

Resultaten interviews medewerkers Heijmans Vastgoed
De resultaten uit de interviews worden beschreven aan de hand van de hoofdpunten uit de
interviewguide voor de medewerkers Heijmans Vastgoed. Deze interviewguide heeft namelijk echt
als hulpmiddel gediend om de hoofdlijnen per interview hetzelfde te houden. De punten die bij ieder
interview aan bod zijn gekomen zijn: Het proces van gebiedsontwikkeling, de positie van de
wateropgave, het bewustzijn van de toekomstige bewoner, de houding ten op zichte van
klimaatadaptatie, de waarde van groen en water, mogelijke oplossingen en overige belangrijke
punten. Er wordt hier verder niet ingegaan op een BOS als mogelijke oplossing, hier van wordt de
conclusie gegeven in hoofdstuk 5.
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Proces gebiedsontwikkeling
Het proces van gebiedsontwikkeling ziet er als volgt uit, gekeken naar wat de verschillende
medewerkers van Heijmans vastgoed aangaven (Interview Kohler, Verhoeven, Struijcken, de Boer,
2016):
Tabel 1 Proces van gebiedsontwikkeling

Proces Gebiedsontwikkeling
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Opdracht/initiatieffase/start
Strategie
Uitwerking/verkaveling/plan maken:

Programma van Eisen

-

S.O.

-

V.O.

-

Planologische procedure, onderzoeken naar
bijvoorbeeld ecologie, geluid, verkeer, water, enz.

-

Bestemmingsplan/omgevingsvergunning procedure/
onderzoeken
D.O.

-

U.O.

In deze fase wordt het plan civiel technisch
gedetailleerd en het bestek gemaakt.

Commerciële afronding
Gunning
Beheer en onderhoud

Globaal schetsontwerp, ruimtelijke component zeer
bepalend
Voorlopig ontwerp

Definitief ontwerp

Start verkoop
Uitvoering van het plan, aannemer
Niet altijd in de handen van Heijmans

Daarnaast wordt er door verschillende respondenten aangegeven dat het ontwikkeltraject jaren kan
duren en dat de stappen in het proces geen vaste duur en volgorde hebben (Interview Kohler, 2016).
Dus de stappen in de bovenstaande tabel zijn globaal de stappen die genomen worden, echter soms
lopen ze tegelijk of door elkaar heen. Ieder proces is anders, er is geen standaardisatie van een proces
(Interview Verhoeven, 2016).
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Positie van de wateropgave
Over het algemeen wordt er aangegeven, dat de wateropgave (waterparagraaf) al in het begin van
het proces aan bod komt. De wateropgave ligt al in het stedenbouwkundige ontwerp vast, wat al in
het begin van het te doorlopen traject van gebiedsontwikkeling wordt bepaald (Interview Verhoeven,
2016). Het wordt daarbij vooral gezien als iets wat je móet doen, normen waaraan je moet voldoen
en het wordt maar zelden gezien als iets wat waarde toevoegt voor de toekomstige bewoner. Water
is een onderwerp dat niet leeft bij de medewerkers die bezig zijn met gebiedsontwikkeling (Interview
Struijcken, 2016). Iedereen weet dat een gebied zijn eigen waterbergingsopgave heeft waaraan men
moet voldoen, maar dat is het dan ook. Vaak wordt hier al in het begin van het proces rekening mee
gehouden, maar het verschilt per project hoe belangrijk het is (Interview van Dijk, Kohler, 2016). Maar
wanneer men de wateropgave niet goed oplost, komt het plan er in het geheel niet door, dus men
lost het wel op, dat is vanzelfsprekend (Interview Kohler, 2016). Maar er wordt daarbij ook weer
aangegeven dat er eigenlijk niemand, van de partijen die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling, zich
echt bezig houdt met water. Men heeft normen (water) waar men aan moet voldoen en dat wordt
gedaan, maar meer ook niet. Daarbij wordt de waterparagraaf (normen water) meerdere malen
vergeleken met parkeernormen door de geïnterviewde. Parkeernormen zijn ook normen waaraan
men moet voldoen. Ook parkeernormen zijn vaak lastig in te passen, het kost ruimte en dus geld.
Naast de waterparagraaf en parkeernormen zijn er nog heel veel anderen normen, eisen en wensen
waar mee men rekening moet houden, zoals de bodem, ecologie, enz. (Interview van Dijk en de Boer,
2016).
Er wordt over het algemeen aangegeven dat de wateropgave niet als een kans wordt gezien. Doordat
het gewoon normen zijn waaraan men moet voldoen, is het geen beperking en geen kans (Interview
van Dijk, 2016). Er wordt gezegd dat zolang water geen meerwaarde heeft (en dan vooral voor de
koper) het niet meer aandacht zal krijgen dan nu. Er moet een win-win situatie zijn (Interview
Struijcken, 2016). De wateropgave vraagt soms veel ruimte en geld en in die zin wordt het als een
beperking gezien. Wanneer men het niet zou hoeven doen, zou men veel geld besparen (Interview
Kohler, 2016). Uiteindelijk is het aantal uitgeefbare woningen meer leidend dan ruimte over houden
voor waterberging (Interview Verhoeven, de Boer, 2016). Aan de andere kant wordt er ook aangegeven
dat water soms een toegevoegde waarde kan hebben aan de ruimtelijke kwaliteit van een project,
mits het op een leuke manier wordt toegepast. Dan geeft water de wijk een bepaald extensiever
karakter (Interview Kohler, 2016).
Vaak wordt het pas laat in het proces opgelost, waardoor men niet tot een integrale oplossing komt,
dan wanneer men er eerder in het proces rekening mee had gehouden. Men ziet niet meteen dat de
kosten dan lager zouden zijn geweest, wat er voor zorgt dat er geen urgentie voor de ontwikkelaars
heerst. En daarnaast wordt de waterbergingsopgave uiteindelijk toch altijd wel opgelost (Verhoeven,
2016). Ook wordt aangegeven door sommige respondenten dat water al heel serieus wordt
meegenomen bij gebiedsontwikkeling in Nederland (Interview Kohler, de Boer, van Dijk, 2016).

Bewustzijn toekomstige bewoner
Extra aandacht voor waterberging is niet iets wat verkoopt aan de toekomstige bewoner (Interview
van Dijk, 2016). Toekomstige bewoners zijn vooral bezig met de duurzaamheid van de woning,
waarbij het vooral om energieverbruik gaat (Interview Verhoeven, 2016). Het omlaag brengen van de
energiekosten is iets wat direct in verbinding staat met de kosten voor de toekomstige bewoner en
water veel minder (Interview Struijcken, 2016). Dat is dus ook geen extra reden om wel meer met
water en klimaatadaptatie te doen bij de ontwikkelaar. Dat veel bewoners vaak de hele voortuin
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verharden en zich dan totaal niet bewust zijn van het feit dat dit voor wateroverlast op straat kan
zorgen, geeft dit bijvoorbeeld aan (Interview Kohler, Verhoeven, 2016). Daarnaast is het voor heel veel
bewoners vanzelfsprekend dat de wateropgave goed geregeld is (Interview Kohler, 2016).
Wil men het bewustzijn van de toekomstige bewoner vergroten, dan zal dit vooral op landelijke
schaal moeten gebeuren (Interview Verhoeven, 2016). Of er moet sprake zijn van een der mate hoge
wateroverlast, dan wordt het bewustzijn van bewoners wel groter.

Klimaatverandering en klimaatadaptatie
Al met al wordt er nog weinig aandacht besteed aan klimaatadaptatie bij gebiedsontwikkeling,
duurzaamheid is daarentegen een veel meer voorkomend thema (Interview Verhoeven, Struijcken,
Smits, 2016). Iedere geïnterviewde is op de hoogte van de klimaatverandering en dat het gevolgen
heeft die invloed kunnen hebben op stedelijk gebied. Echter lijkt het er op dat ze weinig kennis
hebben van de exacte gevolgen en over hoe men kan anticiperen op deze gevolgen door middel van
klimaat adaptieve maatregelen. De hoeveelheid aan mogelijke oplossingen, hoe dit er dan precies
uit ziet, wat het kost en wat het doet is nog niet duidelijk in beeld bij de ontwikkelaar. Er wordt
bijvoorbeeld aangegeven dat de gevolgen van klimaatverandering vooral van toepassing zijn op de
bestaande stad, bij nieuwbouwontwikkeling wordt er in Nederland al goed rekening mee gehouden
(Interview Kohler, 2016). Echter wanneer er door wordt gevraagd op wat voor manier dit dan wordt
gedaan, komt men vaak niet veel verder dan het noemen van kratjes en een wadi (Interview
Struijcken, Smits, Kohler, 2016). Een persoon geeft aan dat bepaalde stedenbouwkundige ontwerpen
uit het verleden nu niet meer voldoen aan de huidige kengetallen, omdat deze zijn veranderd door
de klimaatverandering. Sommige gebieden schieten daarom nu te kort in waterberging, dit heeft
naast de klimaatverandering ook te maken met het feit dat mensen hun eigen tuin voor een groot
deel verharden (Interview Verhoeven, 2016).

De waarde van groen en water
Ruimte voor water en waterberging wordt in eerste instantie gezien als iets wat geld kost, omdat er
minder ruimte is voor woningen. Echter wordt er ook aangegeven dat groen en water vaak wel iets
toevoegen aan de woonkwaliteit, mits ontwerp en de aanleg goed zijn(Interview, de Boer, Struijcken,
Smits, 2016). Zoals eerder gezegd kan water een thema zijn in een wijk, waardoor het bijdraagt aan
de ruimtelijke kwaliteit en het extensieve karakter, maar dit is ook erg locatie- en projectafhankelijk
(Interview Kohler, Smits, 2016).

Mogelijke Oplossingsrichtingen
Uit de interviews kwam naar voren dat een beslismodel niet als mogelijke oplossing wordt gezien.
Er werden wel inzichten gegeven in andere mogelijke oplossingsrichtingen. Het blijkt dat sommige
gewoon geen weet hebben van de mogelijkheden op het gebied van waterberging en
klimaatadaptatie. Er wordt aangegeven dat deze kennis bij sommige werknemers ontbreekt
(Interview, Struijcken, Verhoeven, 2016). Daarnaast zou het een oplossing zijn als water en
klimaatadaptatie op een bepaalde manier waarde toevoegt, er bestaat op dit moment geen product
waarmee bewoners getriggerd worden (Interview Struijcken, 2016). Deze kennis en suggesties voor
waterbestendige en klimaatbestendige oplossingen kan op een andere manier worden
gepresenteerd. Bijvoorbeeld door middel van een ‘Zakboek Waterberging voor de woonomgeving’,
vergelijkbaar met het bestaande ‘Zakboek parkeren voor de woonomgeving’. Waarin oplossingen en
inspirerende voorbeelden komen te staan, een soort tool in de vorm van een handig zakboekje waarin
suggesties staan voor waterberging (Interview Kohler, 2016). Een ander voorbeeld is een
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hulpmiddel/tool waarin men per x aantal woningen kan zien wat de waterberging is, de kosten en
de effecten wanneer men een bepaalde oplossing toepast. Er kunnen hier dan verschillende
varianten in worden gemaakt, zodat de kosten ook inzichtelijk worden gemaakt (Interview Verhoeven,
2016). Daarnaast is het van belang dat de mogelijke problemen omtrent wateroverlast in kaart
worden gebracht, waarbij men passende oplossingen ziet. Het is ook belangrijk dat dit beknopt en
eenvoudig te gebruiken is. Dus: het probleem, de oplossingen, de kosten, de effecten beeldend met
visualisaties/figuren gepresenteerd (Interview, de Boer, van Dijk, 2016).

Overige belangrijke punten
Een ander belangrijk punt wat opviel tijdens de interviews met de medewerkers van Heijmans
Vastgoed, is dat het door hun niet als een probleem wordt ervaren, want zij voldoen toch aan de
norm? Het team water van Heijmans ervaart het wel als een probleem, omdat de medewerkers van
Heijmans Vastgoed (ontwikkelaar) vaak te laat in het proces aankloppen bij de wateradviseur,
waardoor oplossingen voor waterberging lastig zijn in te passen en soms ook duurder zijn. Er is dus
geen integrale afweging aanwezig in een vroeg stadium van het proces, zo wordt het ervaren door
de wateradviseur. Echter ervaren de ontwikkelaars dit niet zo, want uiteindelijk wordt toch altijd aan
de norm voldaan, alleen is de vraag of het niet gemakkelijker, beter en goedkoper kan. Deze vraag
wordt niet gesteld door de ontwikkelaars zelf, omdat zij de urgentie niet zien. De gevolgen en de
kosten zijn voor hun niet groot genoeg of dit wordt niet gezien.

Resultaten interviews experts extern
Tijdens de fase van dataverzameling hebben ook een aantal interviews plaatsgevonden met experts
uit verschillende partijen. In deze paragraaf zullen deze data worden geanalyseerd. Bij deze
interviews zijn ongeveer dezelfde punten als bij de interviews met de medewerkers van Heijmans
vastgoed aan bod gekomen. Echter soms zijn er ook specifiekere vragen gesteld naar de achtergrond,
bedrijf, instelling of projecten van de geïnterviewde, daarom zal er nu per interview gekeken worden
naar de belangrijkste punten. Ook hier zal verder niet in worden gegaan op het beslismodel als
oplossing, omdat dit al aan bod komt in hoofdstuk 3. Er zijn interviews gehouden met een
wateradviseur van de Gemeente ’s-Hertogenbosch, iemand van het waterschap Rijn en IJssel die zich
onder andere bezighoudt met de klimaatactieve stad, een lector van de Hogeschool van Amsterdam
over water en klimaatbestendigheid en iemand van Squarewise, die zich bezig houdt met projecten
die verduurzaming versnellen. Een van deze projecten is ‘Stroomversnelling’, waarbij oude woningen
worden gerenoveerd en energieneutraal gemaakt, klimaatadaptatie is hierbij ook een onderwerp.
Voor de samenvattingen en interviewguides van de interviews met experts zie bijlage 9 t/m 16.

Klimaatadaptatie
Tijdens de interviews is onder andere in gegaan op het onderwerp klimaatadaptatie. Het blijkt dat de
meeste vakmensen wel weet hebben van klimaatadaptatie en klimaatverandering, het wordt vaak
alleen nog niet als een urgent probleem gezien en het is daardoor wisselend in hoeverre organisaties
en gemeenten hier mee bezig zijn, ook blijkt het dat klimaatadaptatie nog echt in ontwikkeling is.
Dit ligt aan onwetendheid, maar ook aan het feit dat gemeenten veel andere taken hebben en
daardoor soms andere prioriteiten stellen. Daarnaast wordt er nog weinig rekening gehouden met
extreme buien, men hanteert vaak nog normen over waterberging en die zijn redelijk vast. Flexibelere
normen zouden kunnen leiden tot innovatievere ideeën (Interview Kluck, 2016).
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Ook de wateradviseur van een gemeente loopt tegen het probleem aan dat ze laat in het proces
betrokken wordt, waardoor sommige oplossingen al uitgesloten zijn. Vaak moet men het dan op een
lastige en dure manier inpassen, terwijl het waarschijnlijk gemakkelijker, goedkoper en beter had
gekund. Bovendien wordt er opgemerkt dat het technisch altijd wel wordt opgelost, waardoor er dus
geen urgent probleem heerst (Interview Macke, 2016).
Het thema klimaatadaptatie is bij het project Stroomversnelling op dit moment nog heel erg in
ontwikkeling. Men is bezig met conceptontwikkeling, waarbij men onafhankelijk van een specifiek
project gaat kijken naar mogelijke oplossingen die bij meerdere projecten kunnen worden toegepast.
Tegelijkertijd proberen ze de vraag te stimuleren, omdat bouwers en woningcorporaties op dit
moment maar beperkt worden gestimuleerd door de gemeente en waterschap om klimaatadaptatie
mee te nemen. Er is bijvoorbeeld geen financiële prikkel in de vorm van een vergoeding of iets
dergelijks (Interview Vegter, 2016).
Het is lastig om klimaatadaptatie goed mee te nemen, omdat het in tegenstelling tot energie een
veel ingewikkelder onderwerp is. Dit heeft te maken met het feit dat de verantwoordelijkheden met
betrekking tot water heel erg verdeeld zijn, over de bewoner, de corporatie, de gemeente en het
waterschap. Daarnaast zijn de baten van klimaatadaptatie ook verdeeld en niet direct zichtbaar.

Watertoets, normen en wetgeving
De watertoets wordt bij het waterschap vaak gebruikt, het wordt gezien als een soort ingang om met
de gemeente rond de tafel te komen in het beginstadium van een project. De normen in de watertoets
zijn altijd hetzelfde en er is rekening gehouden met de klimaatverandering. De normen van de
watertoets vormen ook een binnenkomer bij de ontwikkelaar, want die moet aan deze normen
voldoen. De watertoets werkt wel, maar roept ook nog steeds veel vragen op (Interview Limbeek,
2016).
Het contact tussen het waterschap Aa en Maas en de gemeente ’s-Hertogenbosch verloopt goed. De
wateradviseur van de gemeente kan het waterschap soms gebruiken als extra argument of stok
achter de deur om de ontwerpers en ontwikkelaars te overtuigen als het gaat om de wateropgave
(Interview Macke, 2016).

Rol en taken Waterschap
Het blijkt dat het Waterschap Rijn en IJssel soms nog worstelt met de rol van het Waterschap in het
stedelijk gebeid. De taken van het Waterschap in stedelijk gebied hangen nauw samen met de taken
van de gemeente in stedelijk gebied op het gebied van waterbeheer. Het Waterschap werkt in de
filosofie van: vasthouden, bergen, afvoeren en accepteren. Daarnaast is er ruimte voor vernieuwende
ideeën en ontwikkelingen voor klimaatadaptatie bij het waterschap. Men moet samen met andere
partijen nadenken over welke mogelijkheden het gebruik van hemelwater nog meer biedt (Interview
Limbeek, 2016). Daarnaast merkt het Waterschap ook vaak tegenwerkingen van de ontwikkelaar of
bedrijven, dit gaat voornamelijk over kosten. Het Waterschap kan een sterk advies geven, maar kan
juridisch niets afdwingen. Meestal gaat dit echter wel goed, maar in sommige gevallen kan dit veel
beperking opleveren (Interview Limbeek, 2016).

Bewustzijn burgers
Ondanks dat er volgens Limbeek (2016) een trend in Nederland aan de gang is waarin meer
initiatieven opkomen over water en klimaatadaptatie, is het bewustzijn van de burger erg laag.
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Burgers, maar ook de projectontwikkelaar, zouden meer gefaciliteerd, geïnformeerd en ondersteund
moeten worden door waterschappen en gemeenten in het klimaatbestendig maken van hun eigen
tuin en huis. Het is namelijk wel nodig dat mensen bewuster omgaan met water gezien de
klimaatverandering. In Duitsland heeft de burger een financiële prikkel voor het infiltreren in eigen
tuin, in Nederland niet en daardoor is het bewustzijn hier ook veel lager (Interview Limbeek, 2016).
Kluck (2016) geeft aan dat het voor burgers gewoon vanzelfsprekend is dat het huis veilig is voor
water (Interview Kluck, 2016).
In Nederland wordt de wateropgave vaak goed opgelost en geregeld, waardoor het bewustzijn van
de burger heel laag is, er zijn hier in wel veranderingen. De gemeente is bijvoorbeeld bezig met het
voorlichten van burgers over waterberging in de tuien. Daarnaast valt het op dat alle mensen werken
in het vakgebied ‘water’ opmerken dat het klimaatadaptiever moet, maar niet de mensen die de
uiteindelijke plannen bedenken, ontwikkelen en ontwerpen (Interview Macke, 2016).

Mogelijke oplossingsrichtingen
Als mogelijke oplossingsrichtingen worden onder andere genoemd het geven van concrete
voorbeelden aan de ontwikkelaar waarmee de baten zichtbaar worden (Interview Limbeek, 2016).
Voor de ontwikkelaar is het van belang dat er aangegeven wordt wat de voordelen zijn van groen
en water in een wijk. De openbare ruimte kan men aangenamer maken op het gebied van
leefbaarheid door middel van groen en water. De ontwikkelaar moet verleidt worden, door te laten
zien dat klimaatbestendiger ook aantrekkelijker kan zijn. Het is zaak om klimaatbestendigheid te
koppelen aan ruimtelijke kwaliteit en een aantrekkelijke inrichting (Interview Kluck, 2016).
Daarnaast wordt aangegeven dat waterberging en klimaatadaptatie moeten worden gekoppeld
aan andere punten. Groen is niet alleen goed voor waterberging, maar ook voor hittestress,
biodiversiteit en een mooiere leefomgeving. Op die manier kunnen verschillende functies
gecombineerd worden (Interview Macke, 2016). Dit kan bijvoorbeeld door de verschillen van niet
klimaatbestendig inrichten en wel klimaatbestendig inrichten op lange termijn te laten zien, door
middel van een schrikbeeld en een lonkend beeld (Interview Kluck, Macke, 2016).
Men zou ook een soort voorbeeldenboek kunnen aanbieden aan gemeenten en ontwikkelaars in
een vroeg stadium van het proces om zo het dialoog te openen. In het voorbeeldenboek laat men
de kosten en de waterberging voor de korte en lange termijn zien. Het is vooral belangrijk dat dit
boek eenvoudig te gebruiken is en helpt om eerder in het proces na te denken over bepaalde
keuzes (Interview Kluck, 2016).
Uit de interviews blijkt soms dat de wettelijke prikkel ontbreekt. Door hardere normen en strengere
eisen te stellen heeft de ontwikkelaar geen keuze (Interview Kluck, Vegter, 2016). Daarnaast helpt
het om te zoeken naar andere partijen die ook baat hebben bij klimaatadaptatie, waardoor
interessante en verrassende samenwerkingsverbanden en allianties kunnen ontstaan. Welke
stakeholders zitten er in het gebied en wie kunnen elkaar versterken op dit gebied? (Interview
Limbeek, 2016).
Een andere mogelijke oplossingsrichting is conceptontwikkeling. Bij de conceptontwikkeling gaat
het om het bedenken van potentieel opschaalbare oplossingen die men op meerdere plekken kan
toepassen. Men moet denken aan maatregelen die relatief eenvoudig toe te voegen zijn aan de
woning, vaak met een combinatie van functies (Interview Vegter, 2016).
37

Resultaten Workshop ‘Waterbewust’
Tijdens de workshop ‘Waterbewust’ waren Freya Macke (gemeente ’s-Hertogenbosch), Noud Koomen
(Heijmans Infra), Patrick van Bladel (Heijmans Vastgoed, de ontwikkelaar), Leon Dielen (Heijmans
Infra) en Anouk Ruijters (Afstudeerder Heijmans) aanwezig. De resultaten worden geanalyseerd aan
de hand van de drie onderdelen van de workshop: de waterbeleving, de waardenstroomsessie en de
vervolgstappen. De foto’s van de resultaten en de aantekeningen kan men terugvinden in bijlage 3.

5.6.1 De waterbeleving vanuit verschillende partijen (visie)
De Ontwikkelaar
Water wordt door de ontwikkelaar gezien als een leuk thema, maar het leeft totaal niet bij de klant
en de ontwikkelaar. De ontwikkelaar moet al aan veel regels voldoen en de wateropgave is er daar
een van. Daarnaast levert water niets op, het voegt geen waarde toe. Wil men dat er meer mee wordt
gedaan, dan moet men zoeken naar oplossingen waarmee de ontwikkelaar verleidt wordt en het wel
waarde toevoegt.

Gemeente
Ook bij de gemeente wordt opgemerkt dat water niet leeft bij de afdeling RO, waardoor er niet goed
over na wordt gedacht en het pas laat in het proces wordt meegenomen, de integrale afweging
ontbreekt dus. Uiteindelijk wordt de wateropgave altijd technisch opgelost, dus de urgentie bestaat
niet. Maar we hebben wel te maken met de klimaatverandering, dus men moet er wat mee, maar dit
wordt vooral geroepen door de ‘watermensen’. Maar eigenlijk moeten vooral de mensen die plannen
ontwikkelen, ontwerpen en maken geënthousiasmeerd worden.

Heijmans Infra
Water wordt voornamelijk gezien als kostenpost, maar daarnaast heeft men weinig
ontwerpvrijheden door strenge regels. Echter wordt het probleem (gevolgen klimaatverandering)
vaak onderschat, want men krijgt te maken met hevigere buien en langere perioden van regen. En
hittestress en droogte. Vaak beschikt men over onvoldoende kennis om de risico’s goed in te schatten.
Waardoor men heel erg op de normen gaat zitten en niet op specifieke kennis.

38

5.6.2 Waardenstroomsessie
Tijdens de waardenstroomsessie is het proces van gebiedsontwikkeling in beeld gebracht, met daarin
de wateropgave en de knelpunten omtrent de wateropgave. De foto’s hiervan zijn ook te vinden in
bijlage 3, maar de uitwerking ziet er als volgt uit:

Figuur 10 Waardenstroomsessie uitwerking (eigen figuur)

Door middel van geeltjes en een ‘brown paper’ werden aan de linkerkant de verschillende betrokken
partijen aangegeven. Daarna zijn de verschillende stappen van het proces weergegeven bij de
partijen die er bij betrokken waren. En de verschillende knelpunten en kansen zijn weergegeven in
het proces. Het proces wat geschetst is tijdens de waardenstroomsessie komt redelijk goed overeen
met het proces wat naar voren kwam tijdens de interviews met de medewerkers van Heijmans
vastgoed.

Positie wateropgave
De waterparagraaf komt al aan bod tijdens de planvorming, dus redelijk vroeg in het proces. Echter
blijkt het dat er vaak lange tijd zit tussen de planvorming en het maken van een voorlopig of definitief
ontwerp. En daardoor wordt de waterparagraaf vaak weer een beetje vergeten tijdens het maken van
het ontwerp. Dit heeft te maken met de lange tijd die er soms tussen zit, maar ook met het feit dat
de kennis niet goed over wordt gedragen. Bovendien heeft men tijdens de fase van het V.O. en D.O.
hele andere belangen. Hier is het namelijk heel erg belangrijk dat de woningen goed verkopen, dit
zorgt er ook voor dat de wateropgave minder goed wordt behandeld in deze fase.

Bewoners
Daarnaast viel het op dat de toekomstige bewoner bijna geen inspraak heeft en weinig tot niet wordt
betrokken in het proces. Het kwam ook naar voren dat de bewoner er van uit gaat dat het goed
geregeld is en men dus geen wateroverlast ondervindt. Daarnaast ontbreekt er voor bewoners een
directe financiële prikkel bij klimaatadaptatie en de wateropgave. In vergelijking met energie: als
men een woning energiezuiniger maakt, ziet de bewoner dit direct terug in de kosten. Daarbij wordt
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ook weer aangegeven dat water een waarde moet krijgen. Hier ontstaat de vraag wie er
verantwoordelijk is voor deze financiële prikkel, de overheid?

Controlemomenten
Het blijkt dat er weinig controlemomenten plaatsvinden door het waterschap of de gemeente waarin
wordt gekeken of men goed aan de waterparagraaf heeft voldaan. De handhaving en controle
ontbreekt en daarnaast is dit ook erg lastig wanneer men te maken heeft met particuliere grond.
Waardoor er naast een financiële prikkel ook niet echt een wettelijke prikkel aanwezig is.

Beheer en onderhoud: meerdere eigenaren
Mogelijke maatregelen die men kan nemen voor de wateropgave of voor klimaatadaptatie bevinden
zich op gronden van verschillende eigenaren. Het beheer en onderhoud van deze
oplossingen/maatregelen ligt dus ook bij verschillende eigenaren. Het is daarom lastig te bepalen
wie er verantwoordelijk is voor de verschillende oplossingen.

5.6.3 Vervolgstappen
Tijdens de laatste fase van de workshop moest ieder drie mogelijke vervolgstappen/onderzoeken,
knelpunten en kansen formuleren. De volgende punten kwamen naar voren:











Integreer water als standaardoplossing: Bedenk standaard concepten/oplossingen die
Heijmans toe kan passen aan het woonconcept. Zodat het eenvoudig en goedkoper wordt
voor de ontwerper/ontwikkelaar de wateropgave mee te nemen.
Stimuleer door financiële prikkel: Dit is een oplossing die minder van toepassing is op
Heijmans, want zij zijn niet degenen die de financiële prikkel moeten geven. Deze taak ligt
meer bij de overheid.
Maak water verleidelijk: Zorg er voor dat water aantrekkelijk wordt, prikkel de ontwikkelaar
met mooie voorbeelden en andere toegevoegde waarden die water heeft op een plan.
Zorg voor betere borging in het proces: Zorg ervoor dat de wateropgave een betere en vaste
positie in het proces krijgt. Verzin bijvoorbeeld een hulpmiddel waardoor de ontwerper de
wateropgave niet vergeet tijdens het maken van een stedenbouwkundig plan.
Norm op woningniveau, wettelijke prikkel (bijvoorbeeld WPC i.p.v. EPC): Ook deze is minder
van toepassing op Heijmans, omdat het geven van een wettelijke prikkel/verplichting ook de
taak is van de overheid. Voor het energiezuinig maken van huizen bestaat bijvoorbeeld de
Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Dit is een bepaald getal dat zegt hoe energiezuinig de
woning is en dit getal kan dus als norm worden gebruikt bij de bouw van woningen. Waarom
naast de EPC geen WPC of KPC (water of klimaatbestendig prestatie coëfficiënt)?
Integreren in visie van Heijmans: Heijmans heeft al een mooie visie, namelijk de ‘Contouren
van Morgen’. Waarin duurzaamheid bijvoorbeeld ook een belangrijke pijler is, wanneer men
water en klimaatadaptatie hierin integreert, zal het bewustzijn bij de medewerkers omhoog
gaan. Bovendien verhoogt het de geloofwaardigheid als men projecten heeft die aansluiten
bij de visie.

Conclusie diagnose van de huidige situatie
Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat er enkele ‘koplopers’ zijn wat betreft
klimaatadaptatie, waarbij deze mensen streven naar extra aandacht voor de wateropgave bij
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gebiedsontwikkeling. Deze ‘koploper’ is vooral de wateradviseur bij Heijmans en een enkele
vooruitstrevende ontwikkelaar. Het viel vooral op dat zij (de watergerichte vakmensen) een heel
ander standpunt hebben dan de ontwikkelaar/ontwerper die gaat over de uiteindelijke invulling van
de gebiedsontwikkeling. Zo zien vakmensen met een water-achtergrond de urgentie van
klimaatadaptatie veel meer in, dan de ontwikkelaar. Waardoor zij van mening zijn dat er bij
gebiedsontwikkeling meer aandacht moet zijn voor de wateropgave en klimaatadaptatie. Echter
heerst die urgentie bij de ontwikkelaar over het algemeen niet. Zij zien de wateropgave als een norm,
zij voldoen aan de norm, dus wat is het probleem? Want technisch wordt de wateropgave uiteindelijk
altijd opgelost, de vraag is, is deze manier wenselijk en kan het niet op een betere manier? Nu
verdwijnen oplossingen namelijk vaak onder de grond, uit het zicht, niet bevorderlijk voor het
bewustzijn van de burger dus! En het bewustzijn van de burger is toch al zo laag. Wanneer het
bewustzijn van de burger, omtrent klimaatadaptatie en de wateropgave wordt verhoogd, heeft dit
ook invloed op de wensen van de toekomstige bewoner, waarna een ontwikkelaar hier op kan
inspelen.
Daarnaast komt er bij dat de ontwikkelaar van mening is dat water ruimte kost en ruimte kost geld.
Er is wel aandacht voor bijvoorbeeld energieverbruik en duurzaamheid bij gebiedsontwikkeling,
maar dat komt omdat men hier waarde in terugziet. Klimaatadaptatie levert in hun ogen niets op,
dus waarom hier in investeren? De drijfveer van de ontwikkelaar is vooral de wettelijke en financiële
prikkel van water en klimaatadaptatie. Het is dus van belang dat water en klimaatadaptatie
aantrekkelijk worden gemaakt voor de ontwikkelaar, hij moet verleid worden! Dit kan door waarde te
creëren, bijvoorbeeld door het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit door het groen en water toe te
voegen. Het toepassen van groen en water kan namelijk zorgen voor een verhoging van de prijs van
de woning, mits goed ontworpen. Daarnaast is het van belang dat men de urgentie beter in ziet,
wellicht moeten de normen dus wel verhoogd worden, waardoor de wettelijke prikkel ? Een andere
beperkende factor is het feit dat bij Heijmans de wateradviseur (de koploper) op een andere afdeling
werkt dan de ontwikkelaar, deze lijnen zijn dus vrij lang. De samenwerking en de relatie tussen deze
twee partijen, met een verschillend standpunt, moet verbeterd worden. Op die manier wordt het voor
de ontwikkelaar eenvoudiger naar de wateradviseur te stappen en andersom kan de wateradviseur
de ontwikkelaar beter beïnvloeden en informeren over de urgentie van zijn standpunt.
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6 . Inventarisatie hulpmiddelen
In dit hoofdstuk worden verschillende hulpmiddelen geïnventariseerd en geanalyseerd die zorgen
voor de bewustwording en kennis voor de wateropgave en klimaatadaptatie bij het proces van
gebiedsontwikkeling bij een bedrijf als Heijmans. Eerst wordt gekeken naar
beslissingsondersteunende systemen (BOS) en daarna naar verschillende online tools en apps voor
de wateropgave en klimaatadaptatie.

Beslissingsondersteunende systemen (BOS)
In deze paragraaf wordt er dieper ingegaan op beslissingsondersteunende systemen (BOS) als
mogelijke oplossing voor het probleem of hulpmiddel om de wateropgave beter en eerder in het
proces mee te nemen. Eerst wordt ingegaan op de theorie achter BOS en hoe deze kan worden
ingepast in het huidige proces van gebiedsontwikkeling bij Heijmans. In de interviews wordt ook
ingegaan op een BOS als hulpmiddel, om te kijken of er draagvlak is voor de oplossing. Uiteindelijk
wordt er geconcludeerd of een BOS een mogelijk hulpmiddel is om meer aandacht te vragen voor
klimaatadaptatie en de wateropgave bij gebiedsontwikkeling, zodat deze eerder en beter in het
proces worden meegenomen.

6.1.1

Wat is een BOS?

Beslissingsondersteunende systemen zijn de oudste en bekendste grafische methodes om het
maken van beslissingen, waarbij onzekerheid een rol speelt, te modelleren en te analyseren
(Donkers, 1997). Marakas geeft de volgende definitie van het begrip ‘beslissingsondersteunend
systeem’ in het onderzoek van Kruithof (2003):

“Een beslissingsondersteunend systeem is een systeem dat beheerst wordt door één of meer
beslissers en dat: assisteert bij het nemen van beslissingen door het verschaffen van een
georganiseerde verzameling hulpmiddelen, waarmee structuur kan worden aangebracht in delen
van de beslissituatie, hetgeen leidt tot een verbetering in de effectiviteit van het resultaat van de
beslissing.” (Kruithof, 2003).
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Een beslismodel of beslissingsondersteunend systeem wordt gezien als een middel voor
procesondersteuning. Een voordeel van een BOS is dat het probleem en de keuzes die men kan
maken grafisch worden weergegeven. Dit is echter ook een nadeel, wanneer het BOS te groot wordt
door alle verschillende factoren. Men kan dit probleem echter oplossen door bepaalde delen met
elkaar te clusteren (Loots, 2004). Bij integrale gebiedsontwikkeling moet rekening worden gehouden
met de wateropgave. Het is daarbij soms lastig om in een vroeg stadium keuzes te maken in welke
oplossingen gekozen worden voor het opvangen van water. Een BOS helpt om deze
beslissingsproblematiek aan te pakken en op het juiste moment de goede keuzes te maken. In het
verleden zijn al vaker BOS-en gemaakt voor het afkoppelen van hemelwater van verharde
oppervlakken (Loots, 2004). Een van de eersten is het beslismodel van Tauw uit 1996, waarbij het
afkoppelen is opgedeeld in afkoppeling van daken en overige oppervlakken en over de keuze van de
afkoppeltechniek, zie Figuur 11 . Dit beslismodel is door veel waterbeheerders overgenomen,
toegepast en verder ontwikkeld.

Figuur 11 gewijzigde versie van Beslisboom voor Afkoppeltechnieken van Tauw (Loots, 2004)

6.1.2

Aanpak voor het maken van een BOS

Het maken van een BOS vergt tijd en investering en dit moet worden ingebed in het bedrijfsproces.
Het is belangrijk dat het BOS past in de ontwerpfase van het proces van gebiedsontwikkeling. Voor
de ontwikkeling van innovatieve ideeen in dit proces, kan men de ‘triangle of innovation’ toepassen.
In bijlage 20 wordt verder ingegaan op de aanpak voor het maken van een BOS en wordt dit verder
uitgelegd.

Inzet van een BOS in proces voor de wateropgave
Een BOS kan ingezet worden in een proces van gebiedsontwikkeling bij een bedrijf als Heijmans om
er voor te zorgen dat de wateropgave op een goede manier wordt meegenomen. Een beslissing of
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een besluit wordt meestal genomen nadat er een aanleiding of een probleem is geconstateerd
(Kruithof, 2003). Het probleem is in dit geval de toenemende neerslag door de klimaatverandering
en het feit dat hier rekening mee moet worden gehouden bij gebiedsontwikkeling. Daarnaast blijkt
dat het besluitvormingsproces hierover moeizaam loopt, omdat de wateropgave pas in een laat
stadium van het proces wordt meegenomen en daardoor vaak niet goed wordt meegenomen. Aan
het eind van het besluitvormingsproces worden er alternatieven en oplossingen voor dit probleem
gegenereerd. De oplossingen zijn in dit geval oplossingen voor het omgaan met hemelwater bij
gebiedsontwikkeling, denk aan waterbestendig bouwen en manieren van afkoppelen, deze zijn
geïnventariseerd in bijlage 1. De effecten, de kosten en bijkomende meerwaarde van deze
oplossingen worden geanalyseerd, waarna een keuze uit de mogelijke oplossingen moet worden
gemaakt. Dit besluitvormingsproces noemt men een iteratief proces en kan worden gezien als de
verschillende fasen van het besluitvormingsproces (Nieuwkamer, 1995).
Een beslissingsondersteunend systeem (BOS) of beslismodel is een hulpmiddel bij de analyse van
de effecten en kosten van de oplossingen, waardoor er sneller een keuze kan worden gemaakt. Het
helpt ook bij het genereren van verschillende alternatieven en oplossingen. Bij het gebruik van een
BOS is het belangrijk dat de probleemstelling duidelijk is en ook de doelen waarvoor het BOS wordt
ontwikkeld (Kruithof, 2003). Moderne BOS-en bevatten vaak een soort toolbox waarmee de
modelresultaten worden geanalyseerd en op een overzichtelijke manier weergegeven. De gedachte
achter het concept ‘beslissingsondersteunend systeem’ is dat iedereen er mee moet kunnen werken,
ook gebruikers met weinig modelkennis. Het is zaak dat de ‘input’ van het BOS duidelijk is en dat de
‘output’ overzichtelijk wordt gepresenteerd (Hahn & Engelen, 2000). Dit ziet men ook terug in de
bestaande toolboxen, waarbij men een bepaalde input heeft (meestal in de vorm van filters) en
waarbij de output meestal bestaat uit de maatregelen die passen bij de situatie. Een BOS is meestal
pas succesvol als het wordt ingebed in een bestaand werkproces. Daarbij is het belangrijk dat de
kennisbehoefte van de gebruikers wordt meegenomen, maar ook de manier waarop men werkt met
het BOS. Het BOS moet daarom gebruiksvriendelijk zijn voor de uiteindelijke gebruiker. Op de
inhoud van de input en output en op de methode voor het maken van een BOS wordt ook verder
ingegaan in bijlage 20.

6.1.3

Conclusie over een BOS uit interviews

Tijdens de interviews is steeds gevraagd wat de respondent vindt van een oplossing in de vorm van
een soort beslissingsondersteunend systeem (BOS), zowel bij de medewerkers van Heijmans
Vastgoed als bij de experts. Deze vraag is vooral belangrijk voor de medewerkers van Heijmans
Vastgoed, omdat zij de eindgebruikers van het BOS worden indien er een BOS wordt gemaakt. De
belangrijkste conclusie uit de interviews is dat een BOS niet als een goede optie wordt gezien om er
voor te zorgen dat water en klimaatadaptatie eerder in het proces en op een betere manier worden
meegenomen.
De medewerkers van Heijmans Vastgoed zijn matig enthousiast over een BOS als oplossing. Enkele
respondenten geven aan dat een BOS een mogelijke oplossing zou kunnen zijn, maar vaak wordt dit
gevolgd door argumenten waarom het niet dé oplossing is. Bijvoorbeeld omdat er al zoveel
formulieren moeten worden ingevuld en stappen moeten worden doorlopen, een BOS is weer een
extra te doorlopen proces. Het zou dan echt geïntegreerd moeten worden in een bestaande stap
(Interview Verhoeven, 2016). Sommige respondenten vragen zich af in hoeverre er een probleem is
en waarom men daar dan een BOS voor moet maken (Interview Smits, Koolen 2016). Daarnaast
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wordt er gezegd dat een BOS waarschijnlijk heel ingewikkeld is om goed passend te maken (Interview
van Dijk, 2016). Er worden wel mogelijke andere oplossingen genoemd, zoals het geven van concrete
en inspirerende voorbeelden en het verschil laten zien tussen wel en niet klimaatbestendig inrichten,
dit komt in paragraaf 4.3 aan bod.
De geïnterviewde experts waren matig enthousiast voor een BOS als oplossing. Een BOS kan wel
helpen, maar is wel vrij instrumenteel. Een mogelijke oplossing moet men eerder zoeken in
samenwerkingsverbanden tussen de belangenpartijen (Interview Limbeek, 2016). Daarnaast worden
er vooral andere mogelijke oplossingen gegeven, die makkelijker toepasbaar zijn en eenvoudiger te
ontwikkelen. Bijvoorbeeld het bedenken van potentieel opschaalbare oplossingen die op meerdere
plekken kunnen worden toegepast en die voor een bepaalde opgave en in een bepaalde lokale
context goed passen (Interview Vegter, 2016).
Naar aanleiding van de interviews kan er geconcludeerd worden dat een BOS geen goed passende
oplossing is. Vooral ook omdat de toekomstige eindgebruikers zeer matig enthousiast zijn. Daarom
is de onderzoekstrategie hierop aangepast. In eerste instantie was het doel van dit onderzoek het
ontwerpen van een BOS. Hiervoor is tijdens de eerste fase in het onderzoek geïnvesteerd in
theorievorming en analyse van de aanpak voor de ontwikkeling van een BOS bij Heijmans. De
interviews waren daar door mede gericht op het ontwikkelen en inbedden van een BOS bij Heijmans.
Echter tijdens deze interviews en gaandeweg het onderzoek ben ik er achter gekomen dat een BOS
niet de beste oplossing was en in samenspraak met Heijmans hebben we besloten de
onderzoekstrategie wat te veranderen en eigenlijk een stap terug te doen. Daardoor is er ook eerst
gekeken naar de huidige situatie en waar het probleem precies zit en of er wel een probleem was.

Inventarisatie en analyse bestaande tools/apps/methodieken
Om een beeld te krijgen van de bestaande tools, apps en methodieken worden er hier een aantal
geanalyseerd. Voor het onderzoek is het van belang om dit te onderzoeken, zodat er niet iets wordt
gemaakt wat al bestaat. Er wordt zowel gekeken naar verschillende tools die maatregelen genereren
die experts (ingenieurs, ontwerpers, ontwikkelaars, enz.), bewoners en ondernemers kunnen
toepassen bij de inrichting van de ruimte om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.
Daarnaast wordt er gekeken naar een tool die zich richt op de waarde van groen en water, omdat het
inzichtelijk maken van waarde kan helpen om de ontwikkelaar te overtuigen water en
klimaatadaptatie beter mee te nemen. Het zijn hulpmiddelen voor de bewustwording, voor
ondersteuning van afwegingen, voor kennisverspreiding en voor stimulatie van innovatie rondom
water en klimaatadaptatie.

6.2.1

Keuze apps/tools/methodieken

Er worden vijf tools geanalyseerd. Deze tools zijn gekozen, omdat ze naar voren kwamen tijdens de
interviews en via de site www.ruimtelijkeadaptatie.nl. Deze site heeft een pagina met hulpmiddelen
voor klimaatadaptatie. Ze zijn, afhankelijk van hun focus, ingedeeld naar Weten (hulpmiddelen voor
het analyseren van kwetsbaarheid en kansen), Willen (hulpmiddelen voor het bepalen van ambitie
en strategie) en Werken (handboeken en methoden voor het proces van borgen en realiseren)
(Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, 2016). Hier uit zijn TEEB-stad en de Huisje boompje beter app
gekozen. TEEB-stad is een tool voor het inzichtelijk maken voor de waarden van groen en water, een
hulpmiddel voor het analyseren van kansen dus. En de huisje boompje beter app is bedoelt voor
particulieren voor het klimaatbestendig maken van de tuin, een soort handboek voor borgen en
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realiseren. Veel hulpmiddelen die niet gekozen zijn om te analyseren gaan over het inzichtelijk
maken door middel van kaarten waar overlast kan plaatsvinden ten gevolgen van overstromingen,
hevige neerslag en hittegolven. Deze hulpmiddelen zijn niet interessant voor dit onderzoek, omdat
dit vooral van toepassing is op bestaand stedelijk gebied en niet op nieuwbouw. Andere
hulpmiddelen die niet worden geanalyseerd tijdens dit onderzoek zijn tools of methoden die
bedrijven als dienst aan bieden, maar die niet voor iedereen beschikbaar zijn. Of het zijn tools die
maar op een thema zijn gericht, bijvoorbeeld overstroming of hittestress en in dit onderzoek gaat het
vooral om de wateropgave (door neerslag).
De andere tools die zijn gekozen zijn de Climate-app, ontwerptool van groenblauwe netwerken en
van Amsterdam Rainproof. Dit zijn apps met klimaatadaptieve maatregelen, die men kan zoeken
voor een bepaald project aan de hand van verschillende filters die men kan invullen. De ontwerptool
van groenblauwe netwerken en Amsterdam Rainproof zijn vergelijkbaar, maar de werkwijze is iets
anders daarom wordt er toch gekozen om ze allebei te analyseren. De tools worden geanalyseerd
aan de hand van een aantal punten, deze worden beschreven in paragraaf 5.1.

6.2.2 Methode voor analyseren toolboxen
Wanneer men het woord ‘toolbox’ letterlijk vertaald krijgt men het woord ‘gereedschapskist’. Verbakel
et al (2003) geven voor het begrip toolbox de volgende omschrijving: “een (software)instrument is

dat informatie verschaft en waarmee de gebruiker op een gestructureerde en interactieve manier de
voor hem interessante informatie kan vinden en gebruiken” (Verbakel et al, p. 12, 2003). Daarbij is
het gebruikelijk dat de toolbox beschikbaar is via internet en daardoor voor veel mensen toegankelijk.
Een toolbox heeft alleen nut als deze draagvlak heeft en gebruikt wordt in de praktijk (Pol, van den,
et al, 2011). Een toolbox heeft als belangrijkste doel het structureren van informatie over een bepaald
onderwerp, zodat de gebruiker de informatie eenvoudiger kan gebruiken. Een toolbox zorgt er dus
voor dat een grote hoeveelheid informatie wordt gestructureerd en meestal bevat de toolbox een
interactief element, zodat de gebruiker zich betrokken voelt (Verbakel et al, 2003). Verbakel et al
(2003) heeft een analyse gemaakt van verschillende toolboxen en daaruit geconcludeerd dat er een
aantal algemene regels voor gelden. De regels komen op het volgende neer:




De gebruiker (doelgroep) moet duidelijk zijn, zodat de gebruiker direct weet of de toolbox
meerwaarde voor degene heeft.
De toolbox moet gebruiksvriendelijk zijn, er moet dus een duidelijk beeld worden gegeven
hoe de toolbox gebruikt moet worden.
Een toolbox bevat in ieder geval een soort zoekrobot, zodat de gebruiker eenvoudig de
mogelijkheid heeft naar bepaalde onderwerpen te zoeken.

Gekeken is naar toolboxen/apps die gaan over klimaatadaptatie en verduurzaming. Bovenstaande
regels gaan over toolboxen in het algemeen, maar omdat er naar toolboxen gekeken is met een
specifiek onderwerp zijn de volgende punten aan de lijst toegevoegd:
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De originaliteit en de hoeveelheid van de gegeven informatie: Hoe uitgebreid is de gegeven
informatie en is het vernieuwend en innovatief? Wordt er ingegaan op meerdere aspecten
zoals bijvoorbeeld kosten, baten en andere meerwaarde?
Waterbewustzijn: Draagt de tool bij aan het waterbewustzijn (klimaatbewustzijn) van
mensen?




Toegankelijkheid: is de app gratis en goed vindbaar voor mensen?
Uitstraling/beeldend: Is het een mooi vormgegeven tool die mensen prikkelt?

De bovengenoemde punten dienen als hulpmiddel voor de analyse van de toolboxen. In 3.4.8
worden de uitkomsten van deze punten voor de verschillende toolboxen in een tabel samengevat.

6.2.3 De Climate-App
Doelgroep, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
De Climate-app is een website ontwikkeld door Grontmij, Bosch Slabbers, Stichting Deltares,
Witteveen+Bos, KNMI, en/of Klimaat voor Ruimte. De app is bedoeld voor stedelijke ontwerpers,
ingenieurs of anderen en geeft inzicht in mogelijke maatregelen voor projecten met een
klimaatadaptatiedoel (ClimateApp, 2014). Dit staat aangegeven op de website, het is dus duidelijk
voor wie de app bedoelt is. De informatie over drie componenten wordt uitgelegd in een userguide,
de toolbox is dus gebruiksvriendelijk en makkelijk te gebruiken, want de filters aan de linkerkant
spreken voor zich. De climate app is vooral bestemd voor stedenbouwkundigen, ingenieurs,
beleidsmakers en belangenorganisaties die voor de uitdaging staan om steden bestand te maken
tegen klimaatverandering (Klein Tank et al, 2014). Echter is de app minder gericht op de gewone
burger, het zijn over het algemeen geen maatregelen die een burger zelf eenvoudig kan nemen De
app is daarentegen wel gratis en dus voor iedereen toegankelijk, alleen moet men dan wel weten dat
de app bestaat.

Informatie
De website geeft een overzicht met drie pilot-steden, hun huidige klimaat en een visie op de toekomst
met betrekking tot de klimaatverandering. Deze informatie kan als achtergrondinformatie worden
gebruikt voor alle Europese steden. De app is getest in Ho Chi Minh City, Kopenhagen, New Orleans,
Rotterdam, Delft en Utrecht en hieruit blijkt dat de app snel werkt en geschikt is om te gebruiken
tijdens workshops voor iedereen die met ruimtelijke projecten in stedelijke gebieden bezig is (KNMI,
2014). De app heeft drie componenten, waarbij de gebruiker keuzes kan maken die vervolgens
uitmaken welke soort maatregelen er uiteindelijk uitrollen.
De eerste component gaat over de selectie van mogelijke maatregelen. Deze component bevat zes
filters waarbij men verschillende opties per filter kan aanvinken. De filters zijn: adaptatiedoel,
landgebruik, dominante grondsoort, maaiveld en helling, schaal (stad, wijk, straat, gebouw) en het
type project (nieuwbouw, herontwikkeling, enz.). Deze component kan gezien worden als het
interactieve deel van de tool, omdat men zelf de situatie moet invullen door middel van de filters en
de ‘zoekrobot’ van de app zorgt voor de passende maatregelen. De app bevat 114 maatregelen voor
klimaatadaptatie, waarvan er bijvoorbeeld 84 helpen tegen hemelwateroverlast. Zie Figuur 12 voor
een screenshot van de app, waarin ‘pluvial flooding’ is aangevinkt bij het filter van adaptatiedoelen.
Het onderste gele balkje in de linker kolom geeft het aantal maatregelen. De app geeft dus een
veelvoud aan maatregelen voor overstromingen, hemelwater, grondwater, hittestress en droogte
(ClimateApp, 2014).
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Figuur 12 De climate app, adaptation solutions (www.climateapp.nl)

De tweede component gaat over specifieke informatie over de maatregelen. Deze bevat een beknopte
beschrijving over de specifieke details, de co-voordelen, de definitie, de primaire functie en enkele
afbeeldingen. Daarnaast ziet men in een oogopslag de score van de maatregel op de verschillende
adaptatiedoelen. Het aanbod van informatie is dus best uitgebreid, alleen worden er geen kosten en
baten gepresenteerd ClimateApp, 2014).
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In Figuur 13 kan men zien op welke manier de informatie bij iedere maatregel wordt gepresenteerd.
De derde component is de specifieke klimaatinformatie voor de drietal steden, zoals eerder genoemd.

Figuur 13 Climate app, maatregel (www.climateapp.nl)

Waterbewustzijn en vormgeving
Voor de vakmensen is de app een hulpmiddel bij het klimaatbestendig inrichten van steden en voor
hun draagt de app waarschijnlijk bij aan het waterbewustzijn. Het draagt minder bij aan het
waterbewustzijn van burgers, omdat de app minder op hun gericht is. De Climate app heeft een
mooie en constante vormgeving. Iedere maatregel is geïllustreerd in dezelfde stijl op een manier dat
men vrij snel ziet wat de maatregel inhoudt. De illustraties zijn sprekend en zorgen er voor dat de
app er niet rommelig uit ziet.
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6.2.4 De ontwerptool van Groenblauwe netwerken
Groenblauwe netwerken is een website gepubliceerd door atelier GROENBLAUW. Atelier
GROENBLAUW houdt zich bezig met ontwerp, onderzoek en advies voor conceptuele innovatie op het
gebied van duurzaam en klimaatbestendig bouwen en leven. De website
www.groenblauwenetwerken.nl is een van de publicaties van het atelier op dit gebied, zie Figuur 14.

Figuur 14 Ontwerptool Groenblauwe netwerken (Potz, 2016)

Doelgroep, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
De tool is bedoelt voor architecten, stedenbouwkundigen, waterbeheerders, stadsecologen en alle
anderen die bij de inrichting van de stad betrokken zijn(Atelier GROENBLAUW, 2016). Echter staat dit
niet duidelijk op de website zelf aangegeven, maar de naam ‘ontwerptool’ doet wel vermoeden dat
deze bedoeld is voor mensen die iets met de inrichting van ruimte te maken hebben.
Er staan ook maatregelen in die van toepassing zijn op particuliere ruimte, dus ook voor de gewone
burger kan deze tool interessant zijn. Maar de doelgroep is dus niet meteen duidelijk. Het doel van
de tool is inzicht geven in de kennis van de effecten, mogelijkheden en samenhang tussen de
maatregelen, zodat deze in het stedelijk weefsel geïntegreerd kunnen worden. Ook deze app is gratis,
dus voor iedereen toegankelijk.

Informatie
Groenblauwe netwerken is een hulpmiddel om de gevolgen van de klimaatverandering, de
toenemende verstedelijking en het opraken van fossiele brandstoffen te verzachten. De website biedt
informatie over de thema’s: water, hitte, biodiversiteit, luchtkwaliteit, energie, stadslandbouw en
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sociaal-maatschappelijke en economische waarden, samen met de bijpassende maatregelen en
voorbeeldprojecten. Per thema geeft de website uitgebreide informatie. Deze maatregelen zijn
opgenomen in een ontwerptool voor de bovengenoemde thema’s. De ontwerptool helpt bij de
realisatie van groenblauwe stedelijke netwerken en laat zien dat sommige maatregelen op meerdere
thema’s potentie hebben.
In de linker kolom van de ontwerptool kan men de gewenste thema’s waarvoor men maatregelen
zoekt aanvinken. Daarnaast kan men in de linker kolom filters invullen, zodat er bijpassende
maatregelen uitrollen. Dit zijn de volgende filters: doel, schaal, dichtheid, kosten (ten opzichten van
het reguliere), bodem en ondergrond, ligging en situatie. Deze filters zijn dus gebaseerd op de
eigenschappen van het project waarvoor men maatregelen wil zoeken. De ontwerptool bevat geen
gebruiksaanwijzing die verteld hoe de tool werkt, maar het spreekt voor zich dat men eigenschappen
van het project kan aanvinken bij de filters en dat daar dan maatregelen uitrollen.
In totaal bevat de ontwerptool 122 maatregelen voor de genoemde thema’s. Iedere maatregel bevat
een redelijk uitgebreide omschrijving, echter zit daar wel veel verschil in, want de ene maatregel is
veel uitgebreider beschreven dan de andere. Bij de omschrijvingen worden vaak afbeeldingen en
illustraties gegeven, maar ook dit verschilt per maatregel. Daarnaast staat er bij iedere maatregel de
benodigde data gegeven van de maatregel, bijvoorbeeld de afmetingen. En in een kleine tabel aan
de linkerkant kan men zien hoe goed de maatregel scoort op de verschillende thema’s en een kleine
indicatie van de aanleg- en beheerkosten (AtelierGROENBLAUW, 2016). Daarnaast kan men aan de
rechterkant nog klikken op twee soort ‘tabbladen’, een met maatregelen en een met voorbeelden. Op
het tabblad ‘voorbeelden’ komen projecten te staan waarin de desbetreffende maatregel is toegepast,
hier kan men dan ook weer op klikken om deze projecten te bekijken. En andersom kan men, wanneer
men een project bekijkt, rechts op het tabblad ‘maatregelen’ klikken om te zien welke maatregelen
zijn gebruikt in het desbetreffende project, waar men dan ook weer op kan klikken om ze verder te
bekijken.

Waterbewustzijn en vormgeving
De website geeft veel informatie over klimaatverandering en de gevolgen daarvan en wat men dus
kan doen om deze gevolgen te beperken. De website draagt dus bij aan de bewustwording en het
waterbewustzijn van mensen.
De website van groenblauwe netwerken
en de ontwerptool biedt veel informatie
en veel afbeeldingen van referenties en
illustraties van de maatregelen, waardoor
het erg sprekend is. De hoeveelheid
informatie en afbeeldingen is echter niet
constant doorgevoerd, niet bij iedere
maatregel hetzelfde. Dit kan als een
minpunt worden gezien voor het
totaalbeeld van de website.
Figuur 15 Voorbeeld tabel ontwerptool groenblauwe netwerken (Potz, 2016)
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6.2.5 De maatregelen-toolbox van Amsterdam Rainproof
Amsterdam Rainproof is een platform waar alle ideeën, initiatieven en informatie voor het
‘rainproof’ (regenbestendig) maken van Amsterdam samen komen. Het is een netwerk tussen
verschillende organisaties van overheidsinstellingen, bedrijven uit de groensector, buurtinitiatieven,
kennisinstituten, ondernemers en ontwerpers (bijvoorbeeld Atelier GROENBLAUW) en
adviesbureaus. In totaal heeft Amsterdam Rainproof wel 47 partners (Redactie Rainproof, 2016).

Informatie
De website biedt kennis over beleid omtrent water in de stad, een bibliotheek waar men allerlei
informatie kan vinden over bijvoorbeeld klimaatverandering, kennis over water vasthouden en
bergen, afvoeren, infiltreren, gebruiken en waterrobuust bouwen. De website vertelt uitgebreid wat
er gebeurt met de regendruppels die vallen in de stad, dus over de riolering en wie er
verantwoordelijk is voor het afvoeren van hemelwater. De bekende wolkbreuk in juli 2014 komt aan
bod, wat bijdraagt aan de bewustwording van mensen (Redactie Rainproof, 2016).
De website geeft klimaatadaptieve maatregelen voor de bewoners van Amsterdam. Deze
maatregelen en voorbeelden worden gegeven voor het gebouw, het dak, de tuin, de straat, het plein,
het park en de buurt. Voor elk niveau is een pagina met maatregelen in een mooie illustratie, waar
men op kan klikken voor informatie. Er worden voorbeeldprojecten gegeven en er wordt aangegeven
welke plekken in de stad al ‘rainproof’ zijn. Als laatste bevat de website een toolbox met maatregelen.
Die wordt hier nu verder geanalyseerd.
De maatregelen-toolbox heeft twee filters. Bij het ene filter kan men thema’s aanvinken waarvoor
men maatregelen zoekt, dit zijn de thema’s water afvoeren, infiltreren, gebruiken, vasthouden en
bergen en waterrobuust bouwen. Bij het andere filter kan men aanvinken voor welk schaalniveau
men maatregelen zoekt. Dit zijn de volgende categorieën: de buurt, het dak, het gebouw, een park,
een plein, een straat of een tuin (Redactie Rainproof, 2016).
In totaal geeft de toolbox 57 maatregelen, dit zijn er minder dan bij de eerder bekeken tools. Echter
zijn deze maatregelen bedoeld voor alle bewoners van Amsterdam, waardoor de maatregelen ook
enigszins toepasbaar moeten zijn door deze doelgroep. Daarnaast zijn deze maatregelen alleen
bedoelt voor het regenbestendig maken en dus niet bedoelt voor hittestress of het tegengaan van
overstromingen van rivieren en zeeën. De andere tools gaven hier ook maatregelen voor. Het doel
(regenbestendig maken van Amsterdam) en de doelgroep (alle Amsterdammers) van de tool zijn
daardoor wel erg duidelijk.
Iedere maatregel bevat een afbeelding en een beschrijving, daarnaast kan men in een kolom aan de
rechterkant zien voor welke thema’s en welke categorieën de maatregel van toepassing is (Redactie
Rainproof, 2016). Iedere maatregel bevat een zelfde soort tabel met de bijkomende effecten en de
score daar op, zie Figuur 17. Bij enkele maatregelen wordt ook een tabel met data gegeven,
bijvoorbeeld voor de afmetingen, enz.

Doelgroep, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
De website geeft voorbeelden voor de Amsterdammer over wat men zelf kan doen. De maatregelentoolbox is dus zowel bedoelt voor professionals als bewoners, dit wordt ook aangegeven waardoor de
doelgroep duidelijk is. De maatregelen helpen iedereen in Amsterdam om de omgeving ‘rainproof’
in te richten. Zie Figuur 16 voor de twee filters, men hoeft de filters alleen maar aan te klikken en de
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zoekmachine vindt de bijpassende maatregelen, gebruiksvriendelijk dus. De toolbox en de website
zijn gratis en zeer toegankelijk voor iedereen.

Waterbewustzijn en vormgeving
De toolbox is heel duidelijk gericht op alle inwoners van Amsterdam en geeft duidelijk aan dat
iedereen mee kan helpen aan het regenbestendig maken van Amsterdam, wat er voor zorgt dat het
bewustzijn van de inwoners vergroot wordt. De toolbox heeft een duidelijke vormgeving en is
eenvoudig te gebruiken, wat er voor zorgt dat deze erg toegankelijk is.

Figuur 16 Filters van maatregelen-toolbox Rainproof (www.rainproof.nl)

Figuur 17 bijkomende effecten en datatabel maatregelen-toolbox (www.rainproof.nl)

6.2.6 De Huisje Boompje Beter app
De Huisje Boompje Beter app is een app ontwikkeld door AtelierGROENBLAUW in samenwerking
met verschillende gemeenten en waterschappen. Het doel van de app is gebruikers helpen hun huis
en tuin klimaatbestendig te maken, zodat men duurzamer en comfortabeler woont en een steentje
bijdraagt aan de klimaatbestendige stad. Zie Figuur 18 voor een afbeelding van de app.
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Doelgroep, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
De app is eigenlijk bedoelt voor iedereen met een eigen dak, balkon, huis of tuin en richt zich op het
bewustmaken van de burger over klimaatverandering en klimaatadaptatie. De app is een manier
waarop waterschappen en gemeenten inwoners betrekken bij het waterbeheer (WaterNatuurlijk,
2014).
De website www.huisjeboompjebeter.nl geeft uitgebreide informatie over de app, voor wie die bedoelt
is, hoe het werkt, het doel, door wie het is gemaakt en waarom. De doelgroep is daardoor duidelijk en
de app is gratis en daarom voor iedereen toegankelijk.

Figuur 18 De Huisje Boompje Beter App (www.huisjeboompjebeter.nl)

Informatie
De app geeft tips die men snel en eenvoudig kan uitvoeren en die bijdragen aan het beperken van
de gevolgen van het veranderende klimaat, zodat men ook in de toekomst nog prettig kan wonen.
Naast de praktische tips, kan men ook de eigen eco-score vergelijken met anderen.

Waterbewustzijn en vormgeving
De Huisje Boompje Beter App draagt vooral bij aan het bewustzijn van de gewone burger en wat
iedereen zelf kan doen om een bijdrage te leveren aan de klimaatbestendige stad. Verder is het een
mooie vormgegeven app, die goed op smartphones te gebruiken is. Het heeft ook een interactief deel
met buurtbewoners, vrienden/familie, door het vergelijken van de eco-score.

6.2.7 TEEB-stad methodiek en TEEB-stad tool
In Nederland bestaat er een methode die het nut van biodiversiteit en ecosystemen inzichtelijk
maakt, namelijk de TEEB-methode (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Deze methode
doet dit door het karteren, kwantificeren, waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten.
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Ecologische, economische en sociale aspecten, maar ook stakeholders worden met elkaar verbonden.
De methode laat zien dat natuur niet alleen geld kost, maar ook maatschappelijke baten oplevert
(Hendriks et al, 2012).
In Nederland is TEEB-stad een van de zes studies die door het Ministerie van Economische Zaken
wordt uitgevoerd. Vanuit deze studie zijn voor diverse gemeenten MKBA’s uitgevoerd, waarbij bleek
dat de baten van groen en water vaak 1,5 tot 2 keer hoger zijn dan de kosten. Het bleek echter dat de
methoden die TEEB-stad had ontwikkeld voor het doen van de MKBA lastiger waren voor sommige
gemeenten om zelf uit te voeren, vandaar dat men samen met Platform31 op zoek ging naar een vrij
toegankelijke online tool. Deze tool wordt nu verder geanalyseerd (Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, 2015). De TEEB-stad tool is ontwikkelt door Platform31, Fabrique, LUZ architecten en Buck
Consultants International in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en mede
gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. De tool is opgezet om tot een positieve benadering
van groen en water te komen in tijden van bezuinigingen.

Doelgroep, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
De tool kan door iedereen gebruikt worden en is voor iedereen bedoelt die inzicht wil krijgen in de
waarde van groen en water in de stad. Dit zijn bijvoorbeeld ambtenaren, ontwikkelaars,
stedenbouwers, groenbedrijven, maatschappelijke en bewonersorganisaties. De inzichten die
daarmee verkregen worden, kunnen gebruikt worden als basis voor een gesprek met baathouders en
belanghebbenden, zodat ze aan de hand daar van eerste stappen kunnen maken naar een
gezamenlijk verdienmodel (Platform31, 2015).

Figuur 19 De teeb.stad-tool (Platform31, 2015).

De TEEB-stad tool is niet gebruiksvriendelijk voor de ‘gewone burger’, want men moet een soort
bestaand project/plan invullen en er wordt naar behoorlijk specifieke eigenschappen gevraagd,
bijvoorbeeld de gemiddelde WOZ-waarden, het aantal woningen, aantal winkels en de omzet van de
winkels. Bovendien komt men niet in de echte tool door middel van het invullen van een privéemailadres. Dit maakt de TEEB-stad tool dus ook minder toegankelijk. Daarnaast zijn de
berekeningen die gegeven worden voor de leek niet goed te begrijpen, net als de toelichting op
bepaalde kengetallen die gebruikt worden. Het is soms helemaal onduidelijk hoe men dit precies
heeft bepaald.
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Informatie
De tool van TEEB-stad is een ander soort tool dan de eerder besproken toolboxen. Deze gaven vooral
inzicht in maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. De tool van TEEBstad geeft inzicht in de waarde van groen en water in de stad. De eerder genoemde maatregelen
bevatten vaak de elementen water en groen, daarom is het handig om te kijken welke waarde groen
en water hebben in de stad. TEEB-stad onderbouwt deze waarden en geeft direct inzicht in de waarde
van groene en blauwe maatregelen van een project, zie Figuur 19.

Waterbewustzijn en vormgeving
De baten in euro’s die men door middel van groen en water kan krijgen in de stad zijn volgens de
TEEB-stad tool erg hoog. Aan de ene kant zorgt dit wellicht voor een beter bewustzijn onder de
vakmensen over wat groen en water kan toevoegen aan een plan, maar aan de andere kant zijn de
uitkomsten soms zo hoog, dat het ongeloofwaardig lijkt. De tool is verder wel erg mooi vormgegeven
met illustraties die zorgen voor een mooi geheel.
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6.2.8 Samenvatting
Tabel 2 Samenvatting tools

Climate-app

Doelgroep duidelijk Staat
Gebruiksvriendelijk
Zoekrobot
Kwaliteit informatie

aangegeven
Bevat een
userguide
Ja
Uitgebreid
Kosten/baten
missen

Toegankelijkheid Goed
Waterbewustzijn Wel bij

Uitstraling

vakmensen,
minder voor
gewone
burger
Professioneel,
duidelijke
illustraties

Groenblauwe
netwerken

Amsterdam
Rainproof

TEEB-stad

Huisje
boompje
beter- app

Niet
aangegeven
Bevat geen
userguide
Ja
Uitgebreid,
kleine
inschatting
kosten.
ongelijk

Duidelijk

Redelijk

Ja

Ja, wordt
uitgelegd
Ja
Uitgebreid,
kleine
inschatting
kosten

Alleen voor
vakmensen
n.v.t.
Uitgebreid,
erg hoge
inschatting
baten

Ja

Goed
Ja, redelijk.

Goed
Ja

Minder
Alleen voor
vakmensen

Goed
Ja

Duidelijk, veel
afbeeldingen,
niet constant

Duidelijk, veel
afbeeldingen

Mooi,
illustraties

Leuk, via een
app

Ja
Uitgebreid en
toegankelijk
voor iedereen

Conclusie inventarisatie hulpmiddelen
Uit de inventarisatie en analyse van verschillende tools, apps en BOS-en blijkt dat er al veel soorten
hulpmiddelen bestaan voor zowel vakmensen als de particulier. De vraag is hoeveel worden de
verschillende hulpmiddelen nu werkelijk gebruikt? De hulpmiddelen kunnen heel bruikbaar zijn
voor het geven van ideeën en inzichten over oplossingen voor klimaatadaptatie en voor de
verspreiding van kennis. Alleen moet de potentiele gebruiker wel weten dat deze middelen bestaan
en waar ze te vinden zijn. Hieruit wordt geconcludeerd dat er geen extra nieuwe tool/app of
methodiek nodig is, er lijkt meer behoefte en noodzaak voor het zoeken naar manieren om mensen
op de hoogte te brengen van deze tools. Een onderdeel van het ontwerpgericht onderzoek is dan ook
het zoeken naar een manier hiervoor.
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7 . Experimenteren en leren
Uit het theoretisch kader is naar voren gekomen uit de pijlers van transitiemanagement dat men
moet experimenteren met vernieuwde ideeën en concepten. Waaruit men leert en deze kennis
overbrengt op anderen, waardoor uiteindelijk zoveel mogelijk partijen overtuigd worden en overgaan
op het nieuwe perspectief. Tijdens dit onderzoek zal daarom ook worden geëxperimenteerd met
vernieuwende concepten toegepast op woonconcept van Heijmans. In het begin van dit onderzoek is
een inventarisatie gedaan naar de bestaande oplossingen voor hemelwater, zie bijlage 1. Dit is
gedaan om inzicht te krijgen in de bestaande mogelijkheden en oplossingen, zodat deze kennis
eventueel bij het experimenteren en leren later in het onderzoek gebruikt kan worden. Uit de
inventarisatie van de oplossingen hemelwater kan worden opgemaakt dat er al veel oplossingen
voor hemelwater afkoppelen bestaan. Er zijn drie concepten geselecteerd die later als
standaardoplossingen kunnen worden gebruikt. Deze concepten worden in de volgende paragrafen
uitgewerkt. En later worden deze concepten toegepast op een bestaande casus. Op deze manier en
door middel van een Multi criteria analyse worden de verschillende scenario’s die zijn ontstaan door
het toepassen van de concepten getest, waaruit men kan leren. Aan de hand daarvan worden
conclusies getrokken en nieuwe kennis ontwikkeld. Deze kennis wordt uiteindelijk gepresenteerd,
waardoor de kennis wordt verspreid en anderen worden beïnvloedt in hun bewustwording en keuzes.

Uitwerking concepten
7.1.1

Concept 1: de Rainwinner

De Rainwinner is een modulair schuttingdeel, waarin men water kan bergen. De schuttingdelen
kunnen aan elkaar gemonteerd worden, waardoor er naar gewenste afmetingen schuttingen kunnen
worden geplaatst, zie Figuur 20. In één Rainwinner module kan 110 liter hemelwater worden
geborgen (De Rainwinner, z.d.).

Afmetingen en waterberging
Een stapel van drie Rainwinners op elkaar gestapeld (90 x 22 x 180 cm) (l x b x h) heeft een
opslagcapaciteit van 330 liter. Twee stapels van 3 Rainwinners (hele schuttingdeel) (180 x 22 x 180
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cm) (l x b x h), heeft een opslagcapaciteit van 660 liter. Uitgaande van twee schuttingdelen kan
men 1320 liter water bergen (De Rainwinner, z.d.)..

Figuur 20 Rainwinners als schutting en de Rainwinner module (De Rainwinner, z.d.)

Toepassingen van de Rainwinner modules
De modules kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden in de wanden van een schuurtje of in een
tuinmeubel (zie Figuur 21). Op deze manier is de Rainwinner mooi weggewerkt en uit het zicht
geplaatst er is ook een mogelijkheid om op verschillende manieren de Rainwinner met diverse
materiaalsoorten te bekleden. Aan de Rainwinners kunnen bekledingen en plantenrekken worden
bevestigd, maar de belasting is niet oneindig (De Rainwinner, z.d.).

Figuur 21 Toepassing van Rainwinners in schuur en in meubilair

7.1.1.1

Kosten

Een set van zes Rainwinner modules (een schuttingdeel) kost € 800,- (De Duurzame Tuin, z.d.).
Wanneer men uitgaat van twee schuttingdelen komt dit dus uit op € 1.600,- voor de levering.
Uitgaande dat deze schuttingdelen redelijk eenvoudig te plaatsen zijn gaan we uit van ongeveer
€400,- (twee mannen, halve dag). De totale kosten bedragen dan € 2.000,- voor leveren en plaatsen
van twee schuttingdelen (afmeting 360 x 22 x 180 cm).

Voordelen:
-

Eenvoudig concept
Toepassen in meerder functies (meubilair, schutting, schuur)
Draagt bij aan bewustwording
Kan meerder aftappunten bevatten (aan twee kanten)
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-

Water kan gebruikt worden voor de tuin

Nadelen:
-

7.1.2

Wanneer de Rainwinner niet bekleed is, kan het zijn dat de uitstraling tegenvalt.
Wanneer men de tuin in het geheel verhard heeft, heeft men het water uit de Rainwinner
niet nodig, wat dan?
Tijdens de vorstperiode moet de Rainwinner worden afgetapt op vorstgevoelige locaties,
men moet hem dus leeg laten lopen.
Wanneer de Rainwinner vol is en het regent, zal het water nog afgevoerd moeten worden
naar het riool/infiltratievoorziening/hemelwaterstelsel
Als de Rainwinner helemaal gevuld is, is het een zware constructie en fundering nodig.

Concept 2: De Groene Water Wand

Figuur 22 De Groene Water Wand (Langenhoff et al, 2016).

Globale schatting
De groene water wand is nog in ontwikkeling en daarom is er nog maar beperkte informatie
beschikbaar over de afmetingen, kosten en precieze waterberging. Hieronder zal een globale
schatting worden gemaakt voor de kosten van leveren en plaatsen van de wand, de afmetingen en
waterberging.

Waterberging en afmetingen
Uitgaande van de informatie die hier boven wordt gegeven, kan men zeggen dat een Groene Water
Wand ongeveer 300 liter water kan bergen (1500 liter voor 5 wanden, 1500/5=300 liter). De afmeting
van een Groene Water Wand is 180 x 180 cm (h x b).

Kosten
De verkoopprijs van de Groene Water Wand bedraagt €1000,- , dit is exclusief installatiekosten
(Langenhoff, et al, 2016). Voor de installatiekosten per groene water wand wordt €200,- extra
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gerekend, omdat men uitgaat van een dag werk voor plaatsing van vijf groene water wanden (dus
1000 euro). Zo komt men op een totaal prijs van €1200,- per Groene Water Wand.
Twee groene waterwanden (dat is ongeveer gelijk aan twee schuttingdelen) zou dus ongeveer
€2400,- kosten, de afmetingen zijn dan 360 x 20 x 180 cm, voor 600 liter waterberging.

Voordelen
-

Combineren van verschillende functies in één concept (Groen, waterberging, erfafscheiding)
Mooie groene uitstraling (ruimtelijke kwaliteit)
Geen water geven nodig (zelfregulerend)
Draagt bij aan het bewustzijn van de bewoners

Nadelen
-

7.1.3

Duur, het is een redelijk dure oplossing voor relatief weinig waterberging
Het concept is nog in ontwikkeling
Is de groene water wand vol en het regent, zal het water nog afgevoerd moeten worden
naar het riool/infiltratievoorziening/hemelwaterstelsel.
Wellicht is er voor deze zware constructie een fundering nodig?

Concept 3: Vegetatiedak

Het laatste concept bestaat uit een vegetatiedak. Een extensief groendak wordt ook wel een
vegetatiedak genoemd en wordt het meest toegepast. Bij een vegetatiedak is de begroeiing beperkt
tot mos, en vetplanten. Deze vorm van vegetatiedak vergt weinig onderhoud en hoeft alleen in
periodes van droogte goed onderhouden te worden. Er is gekozen voor een extensief vegetatiedak,
omdat dit gezien de kosten voor de constructie beter toepasbaar is op het Heijmans Woonconcept
dan een intensief groen dak. Zie Figuur 23 voor afbeeldingen van een extensief vegetatiedak.

Figuur 23 Voorbeelden vegetatiedaken

Kosten vegetatiedak
Indicaties voor 30 m² dak : Een sedumpakket voor 30 m² dak kost €2.100,- voor leveren en
aanbrengen. Epdm-dakbedekking voor dit dak kost €2.200,- en Roofmate isolatie kost vanaf €950,voor leveren en aanbrengen. Samen is dit globaal vanaf € 5.250,- voor 30 m2 dak (Groendak, z.d).
Dit is dus ongeveer €175,- per m2. Dit is een indicatie van de kosten, wanneer men te maken heeft
met veel gekke hoeken, ramen, bogen, wordt het duurder. Wanneer het dak een helling heeft van
meer dan 30 graden wordt het ook duurder, het is dus zaak onder deze helling te blijven.
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Waterberging vegetatiedak
Een vegetatiedak kan ongeveer 30 tot 35 liter water bergen per m2. Voor een dak van 30 m2 kan men
dus 900 liter water bergen.

Voordelen vegetatiedak:
-

Verhoogde levensduur van het dak (2 keer zo lang als bitumen/kunststofdak)
Mooie groene uitstraling (ruimtelijke kwaliteit)
Verhoogd biodiversiteit
Waterberging: groene daken houden jaarlijks 60 tot 80 procent meer water vast dan een
bitumen dak.
Weinig onderhoud (verschilt wel per type)
Men kan een subsidie aanvragen voor een groendak: Particuliere eigenaren tot €25,- per m2
en sociale verhuurders/bedrijven tot 50% van de kosten tot een max. van €25,- per m2.
Isolerend effect voor het huis: Een groendak koelt en kan de binnentemperatuur met maar
liefst 5 graden verlagen.
Helpt tegen hittestress in stedelijke gebieden
Filtering van giftige stoffen, fijn stof en CO2: onderzoek heeft aangetoond dat groene daken
in staat zijn om 95% van cadmium, koper en lood en 16% van zink op te nemen.

Nadelen vegetatiedak:
-

Bij onvakkundige aanleg bestaat het risico dat de dakbedekking wordt beschadigd door
plantenwortels, met mogelijk lekkage als gevolg.
Er dient bij het stedenbouwkundig ontwerp rekening te worden gehouden met het type
woningen, waarbij het vegetatiedak goed toepasbaar is.

Samenvatting concepten
In tabel 3 wordt een samenvatting gegeven van de kosten en waterberging van de verschillende
concepten.
Tabel 3 Kosten en waterberging van de drie concepten

Afmetingen

Kosten in
euro's

Waterberging in liters

Concept 1: Twee schuttingdelen met
Rainwinners
Concept 2: Twee Groene Water
Wanden
Concept 3: Vegetatiedak van 30 m2

360 x 22 x 180
cm
360 x 20 x 180
cm
30 m2

€ 2.000

1320

€ 2.400

600

€ 5.250

900

Concept 1: Rainwinners
Concept 2: Groene Water Wand
Concept 3: Vegetatiedak

Kosten per liter
waterberging
€ 1,50
€ 4,00
€ 5,80

Kosten per m3
waterberging
€ 1.500,€ 4.000,€ 5.800,-
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Casus vlek 13/14 Noorderhaven

Figuur 24 Vlek 13/14 Noorderhaven

In de vlek 13/14 bevinden zich 33 sociale huurappartementen, 29 sociale huurwoningen, 21
koopwoningen en 4 seniorenwoningen. Dus 33 appartementen en 54 grondgebonden woningen,
zie Figuur 24. De vlek bevat een verdiepte parkeerkelder, parkeerplaatsen en iedere grondgebonden
woning heeft een patio of tuin en een berging (Noorderhaven, z.d.).

De wateropgave van vlek 13/14
In Noorderhaven heeft men op vlek 13/14 te maken met de volgende wateropgave, dit is ook de
wateropgave waar men in de huidige situatie rekening mee heeft gehouden.:
Het hemelwater moet zelfvoorzienend worden verwerkt binnen de bouwkavelgrens van de
gebouwen.
Er dient T=100+10% (101 mm in 48 uren) verwerkt te worden in infiltratievoorzieningen.
Dit betekent dat voor elke hectare aangesloten oppervlak, zonder rekening te houden met
infiltratiecapaciteit, 1.010 m3 gerealiseerd moet worden (Dielen, 2015).
-

7.3.1

Het nul-scenario (huidige situatie met traditionele oplossingen)

Het nul-scenario is de huidige situatie, dus hoe het plan in werkelijkheid is gerealiseerd. Hierbij is
vooral voor de traditionele oplossingen gekozen, waarbij de oplossingen zich voornamelijk bevinden
in het openbare gebied. Er is gekozen voor doorlatende verharding met bergende fundering in
combinatie met IT-riolering en centraal in het plangebied ligt een wadi voor de opvang van
hemelwater.
Bij het appartementencomplex wordt het hemelwater afgevoerd door een ringleiding. Deze
ringleiding sluit aan op een IT-riool ø315 mm. Dit IT-riool voert af naar de wadi in het centrum van
het plangebied. In de IT-riolering wordt ongeveer 18 m3 geborgen. De wegen worden uitgevoerd als
passerende verharding met daaronder een bergende funderingsconstructie (gradatie 4-31, holle
ruimte percentage 25%). Hierin wordt 160 m3 geborgen. De open parkeerkelder voert het hemelwater
af door een pomp (24,4 l/s). Deze pomp sluit met een persleiding aan op het IT-riool dat afvoert naar
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de wadi. De diameter van dit riool dient vanaf het aansluitpunt ø400 mm te zijn. In de T=10+10%
wordt ongeveer 85 m3 geborgen en in de T=100+10% situatie wordt in de wadi 102 m3 geborgen.. De
totale waterberging bedraagt dus 263 m3, dit is de waterberging die nodig is voor de hele vlek 13/14,
dus het appartementencomplex en de parkeerkelder meegerekend in het aantal vierkante meters
verhard oppervlak, zie Figuur 25 (Dielen, 2015).

Figuur 25 Ontwerp hemelwatervoorzieningen vlek 13/14 (Dielen, 2015)
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Kosten
De kosten (prijspeil 01-01-2015) voor de aanleg en levering zijn berekend aan de hand van de
Kostenkengetallen Rioleringszorg uit de leidraad Riolering Module D1100 uit maart 2015. Per
onderdeel zal er nu worden uitgelegd hoe aan de uiteindelijke kosten is gekomen. Alle kosten zijn
exclusief toeslagen en exclusief BTW. Voor de uitgebreide kostenberekeningen, zie bijlage 17.

IT-riolering
In het rapport van Heijmans over de wateropgave van vlek 13/14 staan de afmetingen weergegeven
van ieder onderdeel van de riolering. De IT-riolering is opgebouwd uit drie delen met verschillende
afmetingen van de diameter van de buis. Een gedeelte van 152,5 m heeft een diameter van 250 mm,
79 meter heeft een diameter van 315 mm en 36,8 m van 400 mm. In de onderstaande tabel 4
worden de kosten van aanleg en levering weergegeven.

Watepasserende verharding en bergende fundering
De waterpasserende verharding bestaat uit betonstenen met aan de zijkant verdikkingen waardoor
er een brede voeg ontstaat die wordt opgevuld met split. De stenen worden in een vlijlaag
aangebracht waaronder een filterdoek ligt die een afscheiding vormt met de onderliggende
waterbergende fundering. De fundering van grof granulair materiaal, met (minimaal) 25 procent
holle ruimte, zorgt voor waterberging en infiltratieoppervlak. In de onderstaande tabel 5 worden de
kosten voor de levering en aanleg hiervan weergegeven.

Wadi
Bij de wadi is uitgegaan van een gemiddelde breedte van 10 meter, in bijlage 17 worden de exacte
berekeningen hier van gegeven. Onder de wadi wordt geen drain aangebracht.

Totale kosten en waterberging vlek 13/14
Voor de vlek 13/14 komt men dus uit op de totale kosten van €151.329,26, waarbij er 263 m3 water
wordt geborgen. Een kubieke meter (1.000 liter) waterberging kost bij dit systeem dus ongeveer
€575,40 (225.464,20/263). Zie onderstaande tabel 4.
Tabel 4 Totale kosten wateropgave huidig plan vlek 13/14

Berging in
m³

Kosten totaal
leveren en aanleg
in euro's

Afmetingen

Kosten in euro’s per
m3 waterberging

18

€ 45.095,06

totale lengte: 418,3
m

€ 2.505,28

160

€ 92.800,00

160 x 10 x 0,4 m =
640 m³

€ 580,00

85

€ 8.384,20

Oppervlakte
infiltratievoorziening 180 m²

€ 98,64

Overig

-

€ 5.050,00

-

-

Totaal

263

€ 151.329,26

-

-

Infiltratieriolering

Doorlatende
verharding en
bergende fundering

Wadi
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Totale kosten en waterberging van alleen de grondgebonden woningen

Figuur 26 Grondgebonden woningen

Om de vergelijking te maken met de andere scenario’s is het van belang de kosten en de
waterberging te bekijken zonder het dakoppervlak en de oppervlakte parkeerplaatsen van het
appartementencomplex, zie Figuur 26. Omdat de andere scenario’s alleen gericht zijn op de
grondgebonden woningen, zal de waterberging die nodig is voor het appartementencomplex en de
parkeerkelder er afgetrokken moeten worden. Het totaal verhard oppervlak in vlek 13/14 bedraagt
8013,9 m2. Het dakoppervlak van het appartementencomplex bedraagt 1256 m2 en de oppervlakte
van de parkeerplaatsen van het appartementencomplex bedraagt 925 m2. Het totale verharde
oppervlak van het appartementencomplex is dus 8013,9. Door het totale oppervlak te delen door dit
oppervlak krijgt men een factor waarmee de getallen kunnen worden vermenigvuldigd. Dus
5832,9/8013,9=0,73, is het deel dat meetelt voor de grondgebonden woningen. Zie tabel 5 voor de
kosten en waterberging, zonder het oppervlak van het appartementencomplex.
Tabel 5 Kosten en waterberging nul-scenario zonder de appartementen (totaal x 0,73)

66

Berging in
m³

Kosten totaal
leveren en aanleg in
euro's

Afmetingen

Kosten in euro’s per
m3 waterberging

Infiltratieriolering

13,14

€ 32.919,39

totale lengte: 304
m

€ 2.505,28

Doorlatende
verharding en
bergende fundering

116,8

€ 67.744,00

117 x 10 x 0,4 m =
640 m³

€ 580,00

Wadi

62,05

€ 6.120,47

€ 98,64

Overig

-

€ 3.686,50

Oppervlakte
infiltratievoorziening 180
m²
-

Totaal

191,99

€ 110.470,36

-

-

-

7.3.2 Scenario 1: Toepassen Rainwinners
Scenario 1A: Toepassing Rainwinners als schutting
In het eerste scenario worden de Rainwinners toegepast in het ontwerp. In het stedenbouwkundig
plan staan 54 grondgebonden woningen met tuin en schuur, dus alleen bij deze woningen kunnen
de Rainwinners toegepast worden. De Rainwinners kunnen worden gebruikt als erfafscheidingen
tussen twee kavels. Er is daarom gekozen voor twee schuttingdelen met Rainwinners per
grondgebonden woning, zie onderstaande tabel 6.
Tabel 6 Scenario 1: Toepassing Rainwinners bij 54 woningen

Afmetingen
Twee schuttingdelen met 360 x 22 x 180
Rainwinners cm
Toepassing bij 54 woningen

Kosten in
euro's
€ 2.000

Waterberging
in liters
1320

Waterberging
in m³
1,32

€ 108.000

71.280

71,28

Bij het toepassen van de Rainwinner is het dus zaak dat er nog een andere oplossing wordt
toegepast om aan voldoende waterberging te komen. Er moet nog voor (363-71) 192 m3 water een
oplossing gezocht worden.

7.3.3 Scenario 2: Toepassing Groene Water Wand
Scenario 2 is het toepassen van de Groene Water Wand als schutting bij de 54 grondgebonden
woningen. Er worden per woning twee Groene Water Wanden geplaatst. Ook hier is de waterberging
niet voldoende, dus zal er een combinatie moeten worden gemaakt met andere oplossingen. Zie
onderstaande tabel 7 voor de kosten en waterberging van dit scenario.
Tabel 7 Scenario 2: Toepassing Groene Water Wand bij 54 woningen

Afmetingen
Twee Groene Water 340 x 20 x 180
Wanden cm
Toepassing bij 54 woningen

Kosten in
euro's
€ 2.400

Waterberging
in liters
600

Waterberging
in m³
0,6

€ 129.600

32.400

32,4

7.3.4 Scenario 3: Toepassing vegetatiedaken
Het derde scenario is de toepassing van vegetatiedaken bij 54 grondgebonden woningen, uitgaande
van een dak van 30 m2. Een kanttekening bij dit scenario is dat het type woningen van de huidige
situatie niet geschikt is voor de toepassing van vegetatiedaken, omdat men daar gebruik heeft
gemaakt van puntdaken. Voor de kosten is het beter om onder een helling van 30 graden te blijven,
bij dit scenario moet dus rekening worden gehouden met de architectuur van de woningen in het
stedenbouwkundig plan. Ook bij dit scenario is het aantal kubieke meter waterberging niet
voldoende, waardoor er een combinatie zal moeten worden gemaakt met andere oplossingen. Zie
onderstaande tabel 8.
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Tabel 8 Scenario 3: Toepassing vegetatiedaken bij 54 woningen

Afmetingen
Vegetatiedak van 30 m2 30 m2
Toepassing bij 54 woningen

Kosten in
euro's
€ 5.250

Waterberging
in liters
900

Waterberging
in m³
0,9

€ 283.500

48600

48,6

7.3.5 Scenario 4: Combinatie
Omdat het lastig is om met enkel toepassing van een van de concepten in het plangebied aan
voldoende waterberging te komen, is er ook gekeken naar een combinatie van zowel de oude
oplossingen als de nieuw oplossingen. Op die manier worden de oplossingen gerealiseerd in de
private en de publieke ruimte. Er is voldoende waterberging en de kosten zijn ongeveer gelijk aan het
nul-scenario. In dit scenario is gebruik gemaakt van 70 m2 waterpasserende verharding met
daaronder een bergende fundering van 0,4 meter diep. Daarnaast krijgen 16 woningen een
schuttingdeel met Rainwinners en 30 woningen een Groene Water Wand als erfafscheiding. Acht
woningen worden voorzien van een vegetatiedak van 30 m2. En net als in het nul-scenario wordt
centraal in het plangebied een wadi gerealiseerd. Voor de kosten en waterberging van scenario 4 zie
tabel 9 en voor een toelichting op de berekeningen van het scenario, zie bijlage 18.
Tabel 9 Scenario 4: Combinatie

Afmetingen
Doorlatende 70 x 10 x 0,4 m =
verharding en 280 m³
bergende fundering
Een schuttingdeel 180 x 22 x 180 cm
toegepast bij 16
woningen
Vegetatiedak van 30 30 m2
m2 toepassing bij 8
woningen
Een Groene Water 180 x 20 x 180 cm
Wand toegepast bij 28
woningen
Wadi 10 x 18 m
Aftrek kosten
bestrating

Waterberging in
liters
70000

Waterberging
in m³
70

€ 16.000

21120

21,12

€ 42.000

7200

7,2

€ 33.600

8400

8,4

€ 6.120,47

85000

85

191720

191,72

- € 14.400,00
Totale kosten en
berging
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Kosten in
euro's
€ 29.638,00

€ 112.958

Multicriteria analyse
Zoals vermeld in het methodologisch hoofdstuk (hoofdstuk 2) wordt er een Multi criteria analyse
gedaan over de verschillende scenario’s, die eerder in dit hoofdstuk zijn beschreven. Er is zowel een
Multi criteria analyse gedaan met en zonder gewichten, waardoor men een gewogen en een
ongewogen sommering krijgt onder aan de streep. Zie tabel 10 voor de Multi criteria analyse. Eerst
worden de gebruikte criteria beschreven.

Kosten
Het criterium kosten is gekozen, omdat de kosten voor de ontwikkelaar een zeer belangrijke factor
zijn om het concept wel of niet toe te passen. Er is voor de ontwikkelaar weinig tot geen ruimte om
de prijs van de woning te verhogen, dus alles wat de ontwikkelaar extra moet toevoegen (aan de
wateropgave en klimaatadaptatie) en extra geld kost moet meerwaarde opleveren of erg goed
onderbouwd zijn. De kosten zijn daarom een erg belangrijk criterium voor Heijmans Vastgoed en er
is daarom gekozen voor een wegingsfactor van 3. Wanneer de realisatie van een alternatief veel
kosten met zich meebrengt, wordt dit als negatief gezien (min). Lage kosten worden positief
beoordeeld (plus).

Opvangcapaciteit
Het criterium opvangcapaciteit geeft per scenario weer hoeveel neerslag kan vallen voordat er
wateroverlast optreedt. Bij een hoge opvangcapaciteit (plus) kan er meer neerslag vallen zonder dat
er overlast wordt ervaren. Bij een lage opvangcapaciteit (min) kan het watersysteem minder neerslag
verwerken zonder dat er sprake is van wateroverlast. Ook dit is een belangrijk criterium voor de
ontwikkelaar, omdat men aan een bepaalde bergingsopgave moet voldoen, een lage
opvangcapaciteit betekent dat men meer oplossingen moet verzinnen en financieren. Daarom heeft
ook dit criterium een wegingsfactor van 3 gekregen.

Technische haalbaarheid en toepasbaarheid op woonconcept
Het is belangrijk dat de scenario’s technisch haalbaar zijn en daardoor niet te moeilijk om te toe
passen in het bestaande woonconcept. Bij een hoge technische haalbaarheid en toepasbaarheid
(plus) zijn de oplossingen eenvoudig toe te passen en bij een lage (min) zijn ze lastig toe te passen.
Er is bij dit criterium gekozen voor een wegingsfactor van 2,5, omdat het belangrijk is dat de
concepten passen bij het bestaande woonconcept.

Onderhoud
Het criterium onderhoud gaat over de mate waarin men de oplossing moet onderhouden in de
toekomst. Wanneer er veel onderhoud moet worden gepleegd aan de oplossing wordt deze negatief
(min) beoordeeld en wanneer er weinig onderhoud nodig is positief (plus). Omdat Heijmans vaak
niet de verantwoordelijke is voor het onderhoud, is dit criterium minder belangrijk, maar het moet
voor de toekomstige bewoner wel te overzien zijn anders verkoopt het niet. Daarom is er een
wegingsfactor van 1,5 gekozen. Echter kan men ook zoeken naar nieuwe organisatiemodellen, zoals
leaseconstructies, waarbij Heijmans verantwoordelijk is voor het onderhoud. Dit sluit aan bij de
nieuwe verdienmodellen van Jan Jonker.

NEVENEFFECTEN
De verschillende scenario’s kunnen positieve of negatieve neveneffecten hebben op de omgeving.
Deze neveneffecten hangen niet direct samen met de wateropgave, maar kunnen toch meerwaarde
hebben of juist niet.
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Ruimtelijke kwaliteit
De invloed van het scenario op de ruimtelijke kwaliteit kan een positief of negatief neveneffect zijn
en daarom is deze als criterium meegenomen. Wanneer de oplossingen in het scenario een positief
effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit wordt dit met een plus beoordeeld en andersom met een
min. Omdat mooiere oplossingen beter verkopen, is dit een belangrijk criterium voor de
ontwikkelaar, daarom krijgt deze de wegingsfactor 2,5.

Hittestress
Biodiversiteit
Bepaalde oplossingen in een scenario kunnen een positief effect hebben op de biodiversiteit,
bijvoorbeeld wanneer er veel groen is toegepast. Wanneer de oplossing niets bijdraagt aan de
biodiversiteit wordt deze met min beoordeeld en wanneer dit wel het geval is met plus. Ondanks dat
dit een positief bijkomend neveneffect maatschappelijk gezien, is dit voor Heijmans minder
belangrijk dus krijgt dit een wegingsfactor van 1,5.

7.4.1

Resultaten Multicriteria Analyse

Tabel 10 Multicriteria analyse, gewogen en ongewogen

Criteria

Wegingsfactor

Nulscenario:
huidig

Scenario 1:
Rainwinner
s

Scenario 2:
GWW

Scenario 3:
Vegetatieda
k

Scenario 4:
Combinati
e

Kosten
Opvangcapacitei
t
Technische
haalbaarheid en
toepasbaarheid
Onderhoud
Neveneffecten
Ruimtelijke
kwaliteit
Hittestress
Biodiversiteit

3
3

+
++

+/+/-

-

---

+
++

2,5

+

+

+/-

-

-

1,5

-

+/-

+/-

+/-

--

2,5

-

-

++

++

++

2
1,5

-

---

++
++

++
++

++
++

Resultaat gewogen 4
sommering
Resultaat ongewogen 0
sommering

-7

6

-2,5

15,5

-4

4

1

6

++
+
+/--
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zeer goed
goed
middelmatig/neutraal
slecht
zeer slecht

De bovenstaande analyse brengt de volgende conclusies duidelijker in beeld. Het nul-scenario,
scoort vergeleken met de andere scenario’s niet slecht. Dit komt vooral, omdat men voldoet aan de
wateropgave en de kosten beperkt zijn. Echter doet dit scenario weinig op het gebied van ruimtelijke
kwaliteit, hittestress en biodiversiteit. Dit komt doordat alle oplossingen, op de wadi na, onder de
grond worden gestopt, uit het zicht. De wateropgave is dan misschien opgelost, er wordt geen
meerwaarde gecreëerd door middel van groen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en
biodiversiteit en het tegengaan van hittestress. Er wordt niet ingespeeld op de klimaatverandering
door oplossingen te zoeken die ook klimaatadaptief zijn. Wat betreft onderhoud scoort deze
oplossing niet heel goed, omdat er waterpasserende verharding wordt gebruikt, deze vraagt om extra
onderhoud in verband met dichtslibbing.
Scenario 1, waarbij Rainwinners worden toegepast, scoort wat betreft kosten, opvangcapaciteit en
technische haalbaarheid en toepasbaarheid beter dan scenario 3 en 4. Omdat het een eenvoudig
concept is, men kan het vergelijken met een platte regenton. Echter heeft dit scenario geen positieve
invloed op de neveneffecten en scoort daarom het slechtste. Wanneer men de Rainwinner wil
bekleden met groen of een andere bekleding, zullen de kosten hoger worden. De Rainwinner vraagt
weinig onderhoud, behalve dat deze moet worden leeggemaakt met vorst.
Het tweede scenario, het toepassen van de Groene Water Wand, scoort beter. Dit scenario scoort
namelijk veel positiever op de neveneffecten, vanwege de groene uitstraling. Omdat de wand met
groen is bekleed helpt dit tegen hittestress en zorgt voor meer biodiversiteit. Daarnaast ziet een
groene wand er beter uit dan een plastic wand. Al deze punten kunnen als meerwaarde worden
gezien, maar de kosten zijn wel hoger dan scenario 1 en het nul-scenario. Wat onderhoud betreft
scoort deze ongeveer hetzelfde als de Rainwinner.
Scenario 3, de toepassing van vegetatiedaken, scoort bij de ongewogen sommering beter dan het
nul-scenario, maar bij de gewogen slechter dan het nul-scenario. Daaruit kan geconcludeerd worden
dat dit scenario een betere oplossing is, wanneer de nadruk ligt op de ruimtelijke kwaliteit, hittestress
en biodiversiteit en een minder goede oplossing wanneer de nadruk ligt op kosten en
opvangcapaciteit. Omdat vegetatiedaken relatief gezien duurder zijn, gekeken naar de kosten per
kuub waterberging, dan de Groene Water Wand en de Rainwinner, scoort deze slechter. Daarbij heeft
een vegetatiedak invloed op het type woning en constructie, waardoor de technische haalbaarheid
en toepasbaarheid lager scoort.
Het laatste scenario, scenario 4, is een combinatie van oplossingen van het nul-scenario en van de
nieuwe scenario’s. Dit scenario scoort het beste van alle scenario’s, omdat er wordt voldaan aan de
wateropgave en de kosten beperkt blijven. Daarnaast scoort dit scenario ook goed op ruimtelijke
kwaliteit, hittestress en biodiversiteit, door de toepassing van de Groene Water Wanden en de
vegetatiedaken. Dit scenario scoort minder op het criterium onderhoud, omdat de oplossingen zijn
verdeeld over verschillende eigenaren, zowel privaat als publiek. Daarnaast is het onderhoud erg
verschillend, door de grote variatie in oplossingen. Deze verscheidenheid aan oplossingen zorgt er
ook voor dat de technische haalbaarheid en toepasbaarheid wat lager scoort.
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8 . Evaluatie &
kennisverspreiding
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de opgedane kennis in dit onderzoek wordt gepresenteerd en
verspreid door middel van een ontwerphulpmiddel. Daarnaast worden de conclusies getrokken uit
de verschillende fases van het onderzoek en worden de aanbevelingen gedaan. Ook de evaluatie die
tijdens de eindpresentatie is gedaan door middel van de mini-enquête wordt besproken.

Kennis presenteren in ontwerphulpmiddel (inspiratieboek)

Voor het verder brengen van de transitie is het belangrijk dat de opgedane kennis uit de eerdere fases
wordt verspreid en gedeeld met anderen. Een dergelijk hulpmiddel zoals de eerder beschreven tools,
apps of websites zou een manier kunnen zijn om dit te doen. Er zijn al veel verschillende
hulpmiddelen, daarom is het de vraag of mensen deze tools en apps ook gebruiken. Het is eerder
zaak om mensen op een bepaalde manier op de hoogte te brengen van hun bestaan. Daarnaast
bleek uit de interviews dat de ontwikkelaar kennis en inzicht ontbreekt in de mogelijkheden die er
zijn voor oplossingen voor de wateropgave en klimaatadaptatie. Daarom is er in dit onderzoek voor
gekozen om deze kennis te presenteren in een ontwerphulpmiddel in de vorm een inspiratieboek.
Dit inspiratieboek is met name bedoelt voor Heijmans Vastgoed, dus voor Heijmans intern, zie bijlage
19 voor het inspiratieboek.
Dit inspiratieboek dient als ontwerphulpmiddel voor voornamelijk de ontwikkelaar en moet zorgen
voor een betere bewustwording omtrent de wateropgave en klimaatadaptatie. Daarnaast helpt het
boek bij de keuzes die gemaakt moeten worden bij gebiedsontwikkeling voor de wateropgave. Het
doel is ook om de ontwikkelaar te verleiden met mooie voorbeelden een meer klimaatbestendig plan
te maken. Alles wordt kort en bondig gepresenteerd en op een leuke en aansprekende manier
vormgegeven. Het inspiratieboek is een middel waarin het onderwerp op een bepaalde manier
gereframed wordt. Klimaatadaptatie wordt er neer gezet als iets wat leuk is en waarde toevoegt aan
je plan. Wanneer ontwikkelaars op deze manier naar klimaatadaptatie gaan kijken, nemen ze het
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eerder mee in hun planvorming. Op deze manier wordt klimaatadaptatie beter en meer op de agenda
gezet.

Het inspiratieboek
Het gehele inspiratieboek is te vinden in bijlage 19 van het bijlagen rapport, zie figuur 27 voor enkele
foto’s van het boekje. In het inspiratieboek zijn de volgende onderdelen opgenomen:
-

Het eerste deel gaat in op de vraag waarom het belangrijk is om klimaatadaptatie mee te
nemen in de planvorming van een gebied. Het gaat kort in op de klimaatverandering en
welke gevolgen dit heeft voor stedelijk gebied. Daarnaast gaat het kort in op enkele baten
van klimaatadaptatie.

-

Daarna gaat het boek in op de vraag ‘hoe?’ men water- en klimaatbestendige plannen kan
maken. Dit wordt gedaan aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Ook
worden de tools gepresenteerd, zodat men deze weet te vinden en kan gebruiken bij de
planvorming.

-

In het laatste deel van het boek wordt een vergelijking gemaakt tussen een plan met
traditionele oplossingen (het nul-scenario uit de casus Noorderhaven) en met vernieuwende
oplossingen (Scenario 4 Combinatie uit de casus Noorderhaven). De kosten worden
gepresenteerd door middel van percentages, zodat duidelijk wordt een plan niet veel meer
hoeft te kosten, maar toch positieve neveneffecten heeft.

-

Op de achterkant van het boek komt het mailadres en telefoonnummer van de wateradviseur
van Heijmans te staan, zodat men deze kan benaderen voor meer informatie.

Figuur 27 Foto's inspiratieboek
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Evaluatie
Tijdens de eindpresentatie bij Heijmans (2 juni 1016) is door middel van een mini-enquête een
evaluatie gedaan met onder andere enkele eindgebruikers van het inspiratieboek. Deze evaluatie is
een onderdeel van de uitgevoerde methode van ontwerpgericht onderzoek. Deze resultaten van de
mini-enquête worden nu behandeld. De ingevulde evaluatieformulieren zijn te vinden in bijlage 21.
1. Denkt u dat het inspiratieboek invloed zal hebben op de bewustwording voor water en
klimaatadaptatie bij gebiedsontwikkeling?
7

Aantal aankruisingen

Zoals op de staafdiagram is te zien denken de
meeste mensen die aanwezig waren bij de
presentatie dat het inspiratieboek wel invloed
gaat hebben op de bewustwording voor water
en klimaatadaptatie bij gebiedsontwikkeling,
maar geen hele grote invloed. Er is echter ook
een iemand die denkt dat het inspiratieboek
helemaal geen invloed heeft.

6

6

5
4
3
2
1
0

2
1

0

0

Geen
invloed

Heel veel
invloed

2. Denkt u dat het inspiratieboek zal helpen bij de keuzes omtrent de wateropgave die een ontwikkelaar
moet maken?
6

Aantral aankruisingen

Op de staafdiagram van vraag 2 is te zien dat
de meeste mensen denken dat het
inspiratieboek een beetje zal helpen bij het
maken van keuze omtrent de wateropgave
door de ontwikkelaar. Er is echter niemand die
de volledige ‘ja’ in heeft gevuld.

5

5

4
3

3

2
1
0

0

1

Ja

0
Nee

3. Denkt u dat het inspiratieboek ook werkelijk gebruikt gaat worden door de ontwikkelaar?
6

Aantal aankruisingen

De meerderheid denkt dat het inspiratieboek
weinig gebruikt gaat worden door de
ontwikkelaar. Een persoon die de volledige ‘wel’
aan heeft gekruist heeft daar deze kanttekening
bij geplaats: “maar er moet nog wel iets
gebeuren (regelgeving, financiële prikkel)”.

5

5

4
3
2
1
0

2
1
Wel
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0

1
Niet

4. Welk rapportcijfer geeft u het onderzoek in zijn geheel?

7,6

Is het gemiddelde rapportcijfer dat de aanwezigen bij de presentatie hebben gegeven
voor het onderzoek in zijn geheel en een persoon heeft niets ingevuld.

5. Heeft u nog tips voor het onderzoek? Wat had beter gekund, hoe had het beter aangepakt kunnen
worden, enz..

Bij deze laatste vraag zijn erg veel verschillende antwoorden gegeven, er zijn drie mensen die niets
hebben ingevuld. De leukste en belangrijkste tips/opmerkingen worden hier kort besproken. Een
persoon gaf bijvoorbeeld de tip om ook huizenbezitters te interviewen, zouden bewoners bereid zijn
meer te betalen voor een klimaatbestendig huis en omgeving? Dit is een interessante aanvulling op
het onderzoek, want als de bewoners bereid zijn hier meer voor te betalen, kan de ontwikkelaar ook
meer vragen voor een klimaatbestendig huis. Dit heeft ook een deel te maken met het bewustzijn
van de gemiddelde burger in Nederland, wat op dit moment gewoon erg laag is. Wanneer dit zal
veranderen, wordt de vraag van een bewoner wellicht ook anders.
Iemand anders geeft de tip vooral naar de toekomst te kijken, in beeld te brengen wat er op ons
afkomt (gezien de klimaatverandering) en hoe Heijmans hier op kan anticiperen door bijvoorbeeld
een bijdrage te leveren in de vorm van een standaardoplossing? Heijmans zou daar nu
onderscheidend mee kunnen zijn.
Ook werd gezegd dat de ontwikkelaar uitgedaagd moet worden om er mee aan de slag te gaan, door
deze presentatie ook voor de ontwikkelaars te geven bij Heijmans. En daarbij moet dan vooral
gefocust worden op de reden waarom Heijmans hiermee aan de slag moet. Kanttekening hierbij: de
ontwikkelaars waren bij deze presentatie ook uitgenodigd, maar velen zijn niet gekomen, dit zegt
wellicht ook iets over hoe zij het onderwerp zien.

Conclusie over evaluatie en kennisverspreiding
Het ontwerpgericht onderzoek heeft geleid tot een inspiratieboek als eindresultaat. Dit boek helpt
om de kennis te verspreiden, maar ook de verschillende eindpresentaties (bij Heijmans en op de
Radboud Universiteit Nijmegen) zijn een middel hiervoor. Echter blijkt uit de evaluatie dat het nog
twijfelachtig is of het inspiratieboek daadwerkelijk gebruikt gaat worden en ook de invloed ervan op
gebiedsontwikkeling is nog twijfelachtig. Het is daarom aan te raden dat het bestuur van Heijmans
‘on tour’ gaat met de visie waarin klimaatadaptatie een onderdeel is en het boekje verder verspreid.
Dit werd ook als aanbeveling gegeven door een ontwikkelaar bij Heijmans zelf. Op die manier kan de
bewustwording vergroot worden binnen Heijmans.
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9 Conclusie
Resultaten onderzoek gekoppeld aan theorie
De bevindingen uit de data-analyse van de interviews en de workshop kunnen worden toegepast of
gekoppeld aan de theorie beschreven in hoofdstuk 4. Tijdens dit onderzoek wordt de transitie die
gaande is bij Heijmans onderzocht. Een transitie is een structurele verandering in een sociaal
systeem. Dit systeem is de denk- en werkwijze binnen Heijmans als het gaat om
gebiedsontwikkeling. De verandering is dat men steeds klimaatadaptiever te werk gaat waarbij
rekening wordt gehouden met de wateropgave.

9.1.1

Multi- ‘stage’ en multi-schaal concepten

Gekeken naar het multi-stage concept kan men constateren dat ontwikkelingen uit verschillende
domeinen elkaar versterken in de transitie. Zo heeft men op macroniveau te maken met
klimaatverandering, waarop verschillende onderzoeken volgen naar de effecten en oorzaken er van.
Waarna men uiteindelijk op landelijk en mondiaal schaalniveau beseft dat de klimaatverandering
negatieve gevolgen heeft voor de samenleving wanneer men niet verandert. Zo zegt Kluck (Interview,
2016) dat de noodzaak voor klimaatadaptatie al wel heerst op nationaal niveau, maar nog minder
op lokaal niveau. Gemeenten zien klimaatverandering nog niet als een heel urgent probleem,
hebben nog veel andere belangen, waardoor ze zich nog niet zo veel op klimaatadaptatie richten
(Interview Kluck, 2016). Gemeenten houden in sommige gevallen dus nog heel erg vast aan hun
vaste manier van werken, het bestaande regime op mesoniveau en dit werkt soms tegen in de
voorontwikkelingsfase. Er zijn ook enkele gemeenten die juist voor op lopen en er al wel mee bezig
zijn.
Toch ontstaan er gaandeweg ontwikkelingen op verschillende niveaus die elkaar versterken. Op een
gegeven moment worden de normen aangepast, bijvoorbeeld tien procent extra bij de normbuien.
Of er ontstaan bepaalde samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen uit verschillende
domeinen, zoals de CityDeal Klimaatadaptatie. Deze aanpassingen aan de norm en
samenwerkingsverbanden kunnen voornamelijk gezien worden als ontwikkelingen op macroniveau.
Een initiatief zoals de ‘Groene Water Wand’ van een klein bedrijf, de apps voor klimaatadaptatie, een
project als ‘Stroomversnelling’ en het project van de Hogeschool van Amsterdam de
‘Klimaatbestendige Stad’, zijn allerlei voorbeelden van voornamelijk microniveau. Zo versterken deze
ontwikkelingen uit micro en macroniveau elkaar en oefenen druk uit op het mesoniveau in de takeoff fase.
Door deze ontwikkelingen ontstaat er uiteindelijk een soort innovatienetwerk met allerlei koplopers.
Mensen/initiatieven/bedrijven/instellingen die het anders willen, namelijk klimaatadaptiever. Bij
Heijmans is het heel duidelijk dat een aantal medewerkers de koplopers zijn, voornamelijk de
wateradviseur, maar ook een enkele vooruitstrevende ontwikkelaar. Zij vormen het nieuwe
innovatienetwerk binnen Heijmans, maar hebben ook vele contacten met koplopers van buiten
Heijmans. Waarmee zij dus uiteindelijk en groot innovatienetwerk vormen, waarin een nieuw
perspectief ontstaat, namelijk een perspectief dat klimaatadaptiever en duurzamer wil zijn. Dit
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nieuwe perspectief heeft tegenstellingen met het oude perspectief, waar men nog geen rekening
houdt met de klimaatverandering.

9.1.2

Transitiemanagement toegepast

De verschillende pijlers uit transitiemanagement kunnen worden gebruikt om de transitie binnen
Heijmans te faciliteren. Daarnaast kan het richten op deze pijlers helpen de transitie over te brengen
naar de volgende fase, namelijk van de take-off fase naar de versnellingsfase.
Wanneer men transitiemanagement toepast op deze situatie, kan men concluderen dat het
belangrijk is dat de verschillende werknemers en afdelingen binnen Heijmans beter samenwerken
en tot een gezamenlijke visie voor de wateropgave/klimaatadaptatie komen. Dit sluit aan bij een van
de te doorlopen ontwikkelingen van transitiemanagement, namelijk het genereren van een integrale
lange termijn duurzame visie. Dit sluit ook aan op een van de conclusies uit de workshop, het
integreren in de visie van Heijmans en het komen tot een standaardoplossing die gedragen is door
iedereen. Het is daarbij belangrijk om dit te doen door middel van het vormen van een
innovatienetwerk binnen Heijmans, tevens een te doorlopen ontwikkeling van
transitiemanagement. Een conclusie is daarom dat Heijmans klimaatadapatie moet integreren in
de bestaande visie ‘Contouren van Morgen’.
Een andere conclusie die uit de workshop en interviews naar voren is gekomen is dat water en
klimaatadaptatie verleidelijk moet worden gemaakt. Dit sluit aan op de volgende ontwikkeling van
transitiemanagement namelijk kennisontwikkeling door middel van experimenteren. Bij Heijmans
moet ruimte worden gemaakt voor het zoeken naar innovatieve oplossingen en daarin moet worden
geëxperimenteerd. Daarom is er in dit onderzoek geëxperimenteerd met verschillende concepten die
Heijmans kan toepassen op het bestaande woonconcept (dus een standaardoplossing). Uit deze
experimenten leert men en transitiemanagement raadt aan om deze kennis te gebruiken en te
verspreiden. Op die manier zullen andere partijen worden verleid met deze kennis en inzichten. Zodat
de partijen, die nog vasthouden aan het oude regime, gestimuleerd worden met een verleidelijk
aanbod van mogelijke oplossingen.
De laatste ontwikkeling in transitiemanagement is het evalueren van het proces van de transitie. Het
is dus aan te bevelen dat de verandering die Heijmans door gaat op het gebied van de wateropgave
en klimaatadaptatie regelmatig wordt geëvalueerd. Aan het einde van dit onderzoek zullen de
concepten daarom worden gepresenteerd en geëvalueerd aan de hand van een discussie met de
aanwezigen van de presentatie. Het is daarbij wel aan te bevelen om het proces ook na dit onderzoek
te blijven evalueren en monitoren.

Beantwoording deelvragen
Het doel van dit onderzoek was inzicht verkrijgen in hoe de wateropgave op een betere manier en
eerder in het proces van gebiedsontwikkeling bij een bedrijf zoals Heijmans kan worden
meegenomen en hoe er meer aandacht kan worden gevraagd voor klimaatadaptatie bij
gebiedsontwikkeling.

1. In hoeverre kunnen hulpmiddelen, zoals een beslismodel, tools/apps of een inspiratieboek, voor
het omgaan met hemelwater er voor zorgen dat de wateropgave eerder in het proces en beter wordt
meegenomen?
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Er bestaan veel hulpmiddelen die hierbij helpen, alleen is de vraag in hoeverre deze ook
daadwerkelijk worden gebruikt (mogelijke vervolgonderzoek). Een BOS werd niet gezien als
mogelijke oplossing door de respondenten. Kennis in de mogelijkheden, kosten, effecten,
voorbeelden, enz. wordt wel gemist.

2. Hoe wordt de wateropgave nu meegenomen in de planvorming van gebiedsontwikkeling bij
Heijmans en wat zou daar aan verbeterd kunnen worden?
De wateropgave is geen kans, maar een norm waaraan men moet voldoen. De waterparagraaf komt
vroeg in het proces aan bod, maar daarna is er een kloof van tijd en kennisoverdracht naar de
volgende stappen in het proces. Er is geen aandacht voor klimaatadaptatie, omdat dit niets oplevert
en er bestaat niet genoeg urgentie. Daar komt bij dat bij Heijmans de wateradviseur op een andere
afdeling werkt als de ontwikkelaar. Dus er is ook een kloof tussen de twee afdelingen, die juist
moeten samenwerken, zodat er een integraal en gedragen ontwerp wordt gemaakt voor de
wateropgave bij gebiedsontwikkeling.
Technisch wordt de wateropgave uiteindelijk altijd opgelost, de vraag is hoe en of deze manier
gewenst is gezien de klimaatverandering. Dit heeft er in Nederland ook voor gezorgd dat het wateren klimaatbewustzijn van de burger erg laag is. Technisch wordt de wateropgave altijd opgelost en
vaak onder de grond gestopt en dus uit het zicht. Tot op heden was er vaak weinig wateroverlast,
maar door de klimaatverandering wordt dit steeds meer en moet er dus gezocht worden naar andere
oplossingen die wel bij dragen aan het water- en klimaatbewustzijn. Meer bewustzijn zorgt wellicht
ook voor meer vraag naar water- en klimaatbestendige wijken. Wanneer men eerder in het proces na
zou denken (overleggen met wateradviseur), kan er worden gekozen voor nieuwere oplossingen, die
zowel water als klimaatbestendig zijn.

3. Wat is de drijfveer en motivatie van de verschillende stakeholders voor het water- en
klimaatbewuster worden tijdens gebiedsontwikkeling?
Het blijkt dat de wettelijke en financiële prikkel ontbreekt, dit is dus een drijfveer en motivatie die
gebruikt kan worden om de ontwikkelaar en andere stakeholders er toe te bewegen water- en
klimaatbewuster te worden. Het is belangrijk dat water of de oplossingen voor water waarde
toevoegen, dit kan zijn door middel van verhoging van ruimtelijke kwaliteit, waardoor de
huizenprijzen stijgen. Water kan ook op deze manier verleidelijk worden gemaakt. Verder kwam naar
voren dat het belangrijk is dat klimaatadaptatie wordt geïntegreerd in de visie van Heijmans. Maar
na onderzoek naar de visie van Heijmans ‘Contouren van Morgen’, kan geconcludeerd worden dat
klimaatadaptatie prima past onder deze visie, omdat er veel aanknopingspunten zijn in de visie.
Bijvoorbeeld onder pijlers zoals ‘Circulaire Economie’ en ‘Natuur-inclusief bouwen’, kan
klimaatadaptatie goed geschaard worden.

4. Hoe kunnen de afwegingen omtrent de wateropgave en klimaatadaptatie worden ondersteund?
Het inspiratieboek is een hulpmiddel ter ondersteuning van de afwegingen omtrent de wateropgave
en klimaatadaptatie. Het laat verschillende mogelijkheden en oplossingen zien. Daarnaast bieden
de verschillende beslisbomen en BOS-en voldoende mogelijkheden om klimaatadaptatie een plek
te geven in het proces. Hierbij ontstaat wel de vraag in hoeverre de ontwikkelaar gebruik gaat maken
van dit soort systemen. Een andere oplossing is er voor zorgen dat het onderwerp beter in beeld
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komt en de lijntjes tussen de ontwikkelaar en wateradviseur korter worden. Dit kan door middel van
‘het woord verkondigen’ door middel van het houden van een presentatie van dit onderzoek tijdens
overleggen van ontwikkelaars, dan kan ook het inspiratieboek worden uitgedeeld. Belangrijk daarbij
is ook vooral om aan te geven waarom het belangrijk is dat Heijmans er iets mee zou moeten doen.

Beantwoording hoofdvraag
Door middel van interviews en een workshop is houding van de gebiedsontwikkelaars bij Heijmans
en van andere stakeholders ten opzichte van de wateropgave en klimaatadaptatie onderzocht.
Daaruit is naar voren gekomen dat de wateropgave vooral als een norm wordt gezien waaraan men
moet voldoen, maar deze wordt meestal niet als positief ervaren. De waterparagraaf wordt
uiteindelijk altijd technisch opgelost, maar vaak laat in het proces en met standaard technische
oplossingen. Er is weinig extra aandacht voor klimaatadaptatie, men heeft weet van de
klimaatverandering, maar er wordt weinig mee gedaan in de planvorming. Een van de oorzaken
hiervan is dat de financiële en wettelijke prikkel ontbreekt.
Gekeken naar de transitietheorie bevindt Heijmans zich op dit moment wel in de
voorontwikkelingsfase/take-off fase van een transitie naar meer klimaatadaptief te werk gaan. Door
middel van transitiemanagement is het wellicht mogelijk deze transitie naar de versnellingsfase te
helpen. Aanbevelingen die daaruit voortkomen zijn het integreren in de visie van Heijmans, het
opzetten van een innovatie-netwerk, experimenteren en daaruit leren, monitoren en evalueren van
het transitieproces.
Daarnaast is er onderzoek gedaan naar verschillende bestaande hulpmiddelen die zorgen voor meer
bewustwording rondom de wateropgave en klimaatadaptatie en middelen die helpen in het
keuzeproces. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er al veel BOS-en, tools, websites en apps
bestaan, daarom is besloten in dit onderzoek niet nog een dergelijk hulpmiddel te ontwikkelen. Ook
kwam uit de interviews naar voren dat de medewerkers van Heijmans Vastgoed (de gebruikers) liever
geen gebruik maken van een beslissingsondersteunend systeem.
Experimenteren en daaruit leren is een van de manieren om de transitie verder te brengen.
Daarnaast kwam uit de interviews en workshop naar voren dat een van de oplossingsrichtingen
gezocht moet worden in het verschil laten zien tussen de oude standaard manier van het oplossen
van de wateropgave en een nieuwe manier, waarbij klimaatadaptatie ook wordt meegenomen.
Concrete voorbeelden laten zien en de verschillen in de kosten zijn daarbij belangrijk, geconcludeerd
uit de interviews en de workshop. Daarom is er geëxperimenteerd met drie concepten die toegepast
werden in een bestaande casus, een project van Heijmans, waarin verschillende scenario’s zijn
vergeleken. Hieruit is naar voren gekomen dat de standaardoplossingen (het nul-scenario) voldoen
aan de wateropgave en beperkte kosten hebben, maar slecht scoren op neveneffecten zoals
hittestress, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit.. Belangrijkste conclusie hier uit is dat het toepassen
van alleen deze vernieuwde oplossingen veel positieve invloed heeft op de neveneffecten, maar wel
duurder zijn en zorgen voor onvoldoende waterberging. De beste oplossing is daarom een
combinatie van de standaardoplossingen en de vernieuwde oplossingen. Op deze manier kan men
voldoen aan de waterberging, binnen de kosten blijven en een positief effect behalen op de
neveneffecten en dus klimaatbestendiger inrichten! Door deze kennis te presenteren in een
inspiratieboek, zie bijlage .. wordt de kennis verspreid. Deze kennisverspreiding helpt bij de
bewustwording omtrent klimaatadaptatie en de wateropgave en helpt bij het maken van keuzes
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hierin. Een andere manier van kennisverspreiding en het zorgen voor meer aandacht en
bewustwording van de wateropgave en klimaatadaptatie die tijdens dit onderzoek wordt gedaan, is
het presenteren van het onderzoek.
Het inspiratieboek dient als een hulpmiddel bij het maken van keuzes in een vroeg stadium van het
proces, zodat de wateropgaven bij gebiedsontwikkeling op een betere manier worden meegenomen
en er meer aandacht en bewustwording is voor klimaatadaptatie.

Aanbevelingen
Het onderzoek komen een aantal aanbevelingen naar voren voor Heijmans, maar ook voor het
onderwerp in het algemeen. Deze worden hier besproken.

Integreer water als standaardoplossing
Deze aanbeveling is voor Heijmans zelf bedoeld. Uit de interviews en workshop kwam naar voren dat
water meer als een standaardoplossing moet worden geïntegreerd in het woonconcept van
Heijmans. Op die manier wordt water standaard meegenomen en ontstaat er geen discussie over.
Bovendien kan Heijmans zich met een leuke en vernieuwende standaardoplossing voor water en
klimaatadaptatie profileren als een bedrijf dat zich bewust bezig houdt met een maatschappelijk
vraagstuk zoals klimaatadaptatie. Tijdens dit onderzoek is al gezocht en geëxperimenteerd met
verschillende concepten die als standaardoplossing gebruikt kunnen worden. Het is aan te bevelen
voor Heijmans hier mee verder te gaan en deze verder te testen en te realiseren.

Stimuleer door financiële prikkel
De financiële prikkel wordt gemist, echter is het lastig voor Heijmans om een echte financiële prikkel
te geven, dit is misschien meer een taak voor de overheid. De financiële prikkel kan wellicht wel op
andere gebieden gezocht worden. Bijvoorbeeld door waarde toe te voegen aan het plan door middel
van een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, die wellicht kan zorgen voor een stijging van de
waarde van de woning. Ook is naar voren gekomen uit de casus Noorderhaven dat het scenario van
de combinatie maar een klein beetje meer kost dan het nul-scenario, dus de kosten zijn niet al te
hoog. Heijmans kan ook zoeken naar kansen bij bijvoorbeeld de Citydeal voor een financiële prikkel.

Zorg voor betere borging in het proces
Uit het onderzoek blijkt dat er een kloof is in het proces van gebiedsontwikkeling, waardoor de
wateropgave tijdens de fase van het voorlopig en het definitief ontwerp weer een beetje naar de
achtergrond schuift. De wateropgave komt eigenlijk al erg vroeg aan bod tijdens de waterparagraaf,
maar omdat gebiedsontwikkeling vaak een erg langdurig proces is, is er een kloof van tijd en
kennisoverdracht tussen de twee fases. De wateropgave zou beter geborgd moeten worden in het
proces, zodat deze kloof verkleind kan worden. Bijvoorbeeld door het houden van presentaties,
waarin het woord verkondigd wordt en het verspreiden van het inspiratieboek. Dit kan een tour zijn
door de organisatie van Heijmans intern waarin de visie op klimaatadaptatie wordt verspreid en het
inspiratieboekje kan daarbij worden uitgedeeld. Het is belangrijk dat juist in de fase waarin het plan
echt uitgetekend wordt (dus V.O/D.O. fase) de wateropgave nog duidelijk in beeld is. In deze fase moet
dus worden overlegd met de wateradviseur en kan het inspiratieboek gebruikt worden voor
bewustwording en keuzes.
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Stimuleer door wettelijke prikkel
Dit is tevens een aanbeveling die niet door Heijmans zelf uit te voeren is. Echter blijkt uit het
onderzoek dat de wettelijke prikkel voor klimaatadaptatie ontbreekt. De normen voor de wateropgave
worden behaald, maar verder ook niets. Er is wel veel aandacht voor energieverbruik bij het
ontwikkelen van woningen, dit heeft te maken met de energieprestatie-coëfficiënt. Wanneer er ook
een dergelijke norm voor prestatie wordt ingevoerd voor de wateropgave of klimaatadaptatie, kan dit
als wettelijke prikkel dienen en er voor zorgen dat er ook meer aandacht hier voor is.

Integreren in visie van Heijmans
Het integreren van klimaatadaptatie in de visie van Heijmans komt ook meerdere keren in het
onderzoek naar voren. Klimaatadaptatie sluit goed aan op de pijlers van de bestaande visie van
Heijmans, zoals natuur-inclusief bouwen en circulaire economie. Dit is weer een vorm van ‘reframen’
van het onderwerp klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie op zich, zal waarschijnlijk nooit een project
worden, het moet daarom op een bepaalde manier geframed worden, zodat het mee wordt genomen
met andere onderwerpen.
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10 . Reflectie
Door middel van dit onderzoek heb ik getracht een bijdrage te leveren aan kennis en inzichten in hoe
er meer aandacht en overkoepelende bewustwording kan worden gevraagd in een organisatie van
een bedrijf als Heijmans voor de wateropgave en klimaatadaptatie bij gebiedsontwikkeling, zodat dit
op een betere manier en eerder in het proces van gebiedsontwikkeling wordt meegenomen. In dit
hoofdstuk vindt een kritische reflectie plaats, want hoewel er aan de hand van dit onderzoek nieuwe
kennis is ontwikkeld over mogelijkheden voor een bedrijf als Heijmans voor het omgaan met de
klimaatverandering bij gebiedsontwikkeling, wordt ook dit onderzoek gekenmerkt door een aantal
beperkingen.

Reflectie op onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen van dit onderzoek zijn opbouwend geweest voor het onderzoek. Met de kennis
verkregen bij de ene vraag kon het onderzoek worden voortgezet door beantwoording van de
volgende vraag. Wat in mijn ogen ontbreekt tussen de onderzoeksvragen is de vraag: in hoeverre
hebben de bestaande hulpmiddelen daadwerkelijk invloed op klimaatbestendige
gebiedsontwikkeling? Dat zou een mooie toevoeging zijn geweest, echter kan dit ook een onderdeel
zijn van een eventueel vervolgonderzoek. Daarnaast had de beantwoording van deelvraag 4 (hoe
kunnen de afwegingen omtrent de wateropgave en klimaatadaptatie worden ondersteund?)
uitgebreider gekund. Nu wordt het inspiratieboek als mogelijk hulpmiddel gegeven voor
ondersteuning, maar er zijn waarschijnlijk nog meer oplossingen. Deze andere oplossingen zijn
hadden verder benoemd kunnen worden en uitgezocht.

Reflectie op theoretisch kader
Reflecterend op het onderzoek wil ik het hebben over de toepasbaarheid van de gebruikte theorieën
en het conceptueel kader. Gekeken naar de transitietheorie bevestigen mijn empirische bevindingen
een aantal punten, maar zet ik ook mijn vraagtekens bij een aantal aspecten van de theorie.
Wat heel duidelijk naar voren is gekomen tijdens mijn onderzoek is dat we in de transitie gericht op
klimaatadaptatie te maken hebben met koplopers. Tijdens mijn onderzoek is naar voren gekomen
dat er enkele ‘koplopers’ zijn wat betreft klimaatadaptatie, waarbij deze mensen streven naar extra
aandacht voor de wateropgave bij gebiedsontwikkeling. Deze ‘koploper’ is vooral de wateradviseur
bij Heijmans en een enkele vooruitstrevende ontwikkelaar. Het viel mij vooral op dat zij (de
watergerichte vakmensen) een heel ander standpunt hebben dan de ontwikkelaar/ontwerper die
gaat over de uiteindelijke invulling van de gebiedsontwikkeling. Zo zien vakmensen met een waterachtergrond de urgentie van klimaatadaptatie veel meer in, dan de ontwikkelaar. Waardoor zij van
mening zijn dat er bij gebiedsontwikkeling meer aandacht moet zijn voor de wateropgave en
klimaatadaptatie. Echter heerst die urgentie bij de ontwikkelaar over het algemeen niet. Het is zaak
voor de koplopers dat de anderen meegaan in het nieuwe perspectief. Het experimenterende deel en
het leren en voortbrengen van de kennis is ook iets uit de transitietheorie wat ik heb toegepast. En
dit is ook de manier om tegenstanders van de koplopers te laten zien welke voordelen het nieuwe
perspectief ook voor hun kan hebben. Waar ik mijn twijfels bij heb bij de transitietheorie is het
concept over de verschillende fasen van de transitie, het Multi fase concept. In de literatuur leest men
veel over transities die op dat moment dan in de takeoff-fase zouden moeten zitten. Echter leest men
82

weinig over transities die in zijn geheel zijn door lopen, waarbij men dus weer in een stabiele fase zit.
Is de s-curve uit de multi-fase grafiek niet een onophoudelijke s-curve lijn? Want is het niet zo dat
zodra men in de nieuwe stabiele fase terechtkomt er weer een nieuw perspectief ontstaat, hoe het
ook anders zou kunnen? In mijn ogen kun je het vergelijken met stromingen in de kunst, deze volgen
elkaar op en zijn iedere keer weer een reactie op het voorgaande. Misschien is dat bij transities net zo
en misschien zijn we al bezig aan een volgende transitie voordat de stabiele fase van de huidige
transitie is bereikt?
De theorie van Jan Jonker over nieuwe verdienmodellen vond ik goed aansluiten op de tijd waarin
we leven en het zoeken naar waarde creatie voor een bedrijf. De theorie heeft ook raakvlakken met
de transitietheorie omdat het ingaat op een verandering in de economie. Heijmans is een
commercieel bedrijf dat winst wil behalen, klimaatadaptatie is iets waarin de ontwikkelaar in eerste
instantie geen waarde in ziet. De theorie van Jan Jonker geeft aan dat men moet zoeken naar andere
transactiemiddelen, bijvoorbeeld tijd, aandacht, ruimtelijke kwaliteit. Echter is het voor een groot
bedrijf als Heijmans lastig om deze waarden echt in te zien en te gebruiken in hun eigen
verdienmodel. Dus de toepasbaarheid van de theorie in de werkelijkheid vind ik lastig. Hoe kunnen
grote commerciële bedrijven zoals Heijmans, hun verdienmodellen zo aanpassen dat andere
waardes en transactiemiddelen, zoals eerder genoemd, mee tellen en zorgen voor winst?

Reflectie op methode van ontwerpgericht onderzoek
Het ontwerpgericht onderzoek is een methode voor onderzoek die in de planologie nog niet veel
gebruikt is. In mijn ogen sluit het ontwerpgericht onderzoek goed aan in deze tijd van veranderingen
in het klimaat en in de economie. In een ontwerpgericht onderzoek maakt men gebruik van
experimenten en wordt er op die manier een bepaald concept ontwikkeld voor een bepaald probleem.
Uit recente literatuur over de innovatieve stad blijkt bijvoorbeeld dat voor stedelijke daadkracht,
maatwerk en leervermogen experimenten cruciaal zijn. Het experiment wordt de laatste tijd vanuit
zowel beleid als wetenschap naar voren gebracht als noodzakelijk voor vernieuwing van stedelijke
ontwikkeling (Hamers, 2016). Ik denk daarom dat de methode van een ontwerpgericht onderzoek
kan helpen tot vernieuwing en het zoeken naar innovatieve oplossingen. Daarom is het interessant
om dergelijke methoden te gebruiken in onderzoeken van planologen.
Dit ontwerpgericht onderzoek heeft geleid tot een inspiratieboek als eindresultaat. Tijdens dit
onderzoek is een bepaalde ontwerpcyclus doorlopen waardoor de strategie veranderd is gedurende
het onderzoek. Het eerste ontwerpidee was namelijk een BOS, dit idee is later echter verworpen. Ook
de interviews in de eerste fase van het onderzoek waren hier opgericht. Pas later in het onderzoek
ben ik ook gaan kijken naar bestaande hulpmiddelen zoals online tools, apps en methodieken.
Tijdens deze interviews heb ik wel gevraagd wat zij zagen in een beslissingsondersteunend systeem
als oplossing en ik heb gevraagd naar mogelijke ander oplossingen. De mening over de bestaande
apps en tools heb ik niet gevraagd, waardoor ik geen goede kijk heb op in hoeverre deze
hulpmiddelen bekend zijn en gebruikt worden door ontwikkelaars. Een mogelijk vervolgonderzoek
of aanvullend onderzoek zou daarom een onderzoek naar het gebruik en de invloed van deze tools
op gebiedsontwikkeling kunnen zijn.
Een andere beperking van het ontworpen inspiratieboek is, is dat het gebruik en de invloed van het
inspiratieboek niet daadwerkelijk zijn onderzocht. Door middel van de mini-enquête is er enkel een
klein beeld verkregen van wat anderen hier over denken, maar dit is natuurlijk niet representatief
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voor alle ontwikkelaars. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het evaluatieboek een hulpmiddel
zou kunnen zijn, maar omdat dit niet in de werkelijkheid is getest, kan niet worden gezegd of dit ook
echt zo is.

Reflectie op conclusies
In de conclusies wordt kort ingegaan op het feit dat bij Heijmans de wateradviseur (de koploper) op
een andere afdeling werkt dan de ontwikkelaar, deze lijnen zijn dus vrij lang. De samenwerking en
de relatie tussen deze twee partijen, met een verschillend standpunt, moet verbeterd worden. Op die
manier wordt het voor de ontwikkelaar eenvoudiger naar de wateradviseur te stappen en andersom
kan de wateradviseur de ontwikkelaar beter beïnvloeden en informeren over de urgentie van zijn
standpunt. Echter wordt er verder weinig ingegaan op wat mogelijke oplossingen hiervoor zijn. Hoe
kunnen deze lijnen korter worden?
Mijn hoofdvraag had betrekking op kennis en inzichten die er voor zorgen dat de wateropgave en
klimaatadaptatie eerder en beter worden meegenomen in het proces van gebiedsontwikkeling. Het
inspiratieboek is een hulpmiddel hiervoor, alleen kan er aan het einde van dit onderzoek nog niet
gezegd worden of dit er ook daadwerkelijk voor zorgt dat deze eerder en beter worden meegenomen.
Dit komt doordat het inspiratieboek nog niet getest is. Een mogelijk vervolgonderzoek zou dus ook
kunnen zijn om te kijken waar Heijmans staat over vier jaar. Dan kunnen er ook uitspraken gedaan
worden over de transitie, is deze doorgezet naar de versnellingsfase? Bevindt men zich al in de
stabilisatiefase? Dan kan er ook iets gezegd worden over of de ontwikkelingen uit de transitietheorie
overeenkomen met ontwikkelingen in de praktijk en of een ontwerpgericht onderzoek daar leidend
voor is geweest.

.
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Epiloog
Als ik terugkijk op mijn afstudeerperiode waarin ik onderzoek heb gedaan, waarvan het resultaat nu
voor u ligt, kan ik zeggen dat het een leerzame en leuke periode is geweest. Klimaatadaptatie is een
lastig onderwerp, dat heb ik tijdens mijn onderzoek wel gemerkt. Het is moeilijk mensen te
overtuigen wat het op kan leveren, omdat de baten niet gelijk zichtbaar zijn. Daarnaast is
klimaatverandering een redelijk onzeker fenomeen, niemand weet precies wanneer die hevige
regenbui gaat vallen en wat de schade daar van zal zijn. Het is daarom lastig de verschillende
stakeholders te overtuigen hier nu al rekening mee te houden en klimaatbestendig te werk te gaan.
Ondanks deze beperkende factoren op het gebied van klimaatadaptatie, is mij tijdens dit onderzoek
wel opgevallen dat er veel beweging is rondom dit onderwerp. Er ontstaan overal verschillende
initiatieven en ontwikkelingen, vooral getrokken door mensen met een waterachtergrond. Echter
worden anderen langzaamaan steeds meer overtuigd. Het is dus zaak dat deze koplopers de andere
overtuigen met hun kennis en ideeën, zodat er innovatienetwerken ontstaan op het gebied van
klimaatadaptatie. Bovendien weten nu: voor hetzelfde geld, kan het ook anders, namelijk water- én
klimaatbestendig!
Anouk Ruijters
’s-Hertogenbosch, juni 2016
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