
Uitnodiging 
Training Klimaatadaptatie door HanzePro

Samen werken aan een klimaatadaptieve waterketen
Niemand weet precies hoe klimaatverandering zal verlopen. Omgaan met deze onzekerheden en de
impact ervan is onderdeel van adaptatie. De vele aspecten die bij de gemeenschappelijke visievorming
over klimaatadaptatie en de gemeenschappelijke uitvoering ervan komen kijken, vormen het vertrekpunt
van de training Klimaatadaptatie voor de veertien gemeenten verbonden aan de Waterketen Groningen
Drenthe. Kennis vergroten en onderling ervaringen delen staan centraal: klimaatadaptatie stopt niet bij
organisatie- of gebiedsgrenzen! 

Over de training Klimaatadaptatie

Klimaatadaptief beleid en ruimte voor adaptatie.
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.
De effecten van klimaatverandering op lokale schaal.
Gezamenlijke ambitievorming.
Gedeelde belangen en koppelkansen.
Stresstesten en risicodialogen.
Kosten en baten van adaptatiemaatregelen.
Basiskennis ontwerp en dimensionering van maatregelen.
Monitoring, beheer en onderhoud.
Circulair denken en handelen.
Bewonersinitiatieven en lokale stakeholders.

Tijdens de training kijken we naar klimaatverandering in de breedste context en zoomen we steeds verder
in op concrete adaptatiemaatregelen. Verschillende fases van een project komen daarbij aan bod, van
ontwerp tot onderhoud en beheer. Daarbij is oog voor de verschillende belangen en de integrale
samenwerking die het vraagt. Om de nieuwe kennis direct toe te passen, staat het werken aan een
gemeenschappelijke opgave centraal. 

De training bestaat uit 7 dagdelen en is inclusief een excursie en een terugkommoment. 
Onderwerpen die aanbod komen: 

Naast deze onderwerpen word je meegenomen in praktijkvoorbeelden, het werken met beschikbare tools
en informatie waar relevante en actuele informatie te vinden zijn. 

De training wordt verzorgd door:
Floris Boogaard: Als lector Ruimtelijke Transformaties bij het Kenniscentrum NoorderRuimte doet hij
praktijkgericht onderzoek naar de effecten van het veranderende klimaat en de ruimtelijke transities die
nodig zijn voor klimaatadaptatie. Floris is ook werkzaam bij het Global Centre on Adaptation en Deltares.
 
Thomas Klomp: Als zelfstandig professional in water en klimaatadaptatie is hij nauw betrokken bij het
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Hier heeft hij een rol als community manager Noordoost voor Samen
Klimaatbestendig. Ook werkt hij veel met diverse gemeenten aan klimaatadaptatie, gekeken door de bril
van integraal werken aan de openbare ruimte. 

Allard Roest: Als docent-onderzoeker bij het Kenniscentrum NoorderRuimte is Allard gespecialiseerd in
het identificeren van ruimtes in de stedelijke omgeving waar klimaatadaptatie mogelijk is. Daarnaast weet
hij veel over hoe klimaatadaptieve maatregelen bij kunnen dragen aan klimaatbestendigheid en
leefbaarheid. 

Daarnaast zullen ook experts uit het werkveld worden uitgenodigd als gastdocent/spreker. 



Praktisch

Maandag 14 februari 2022
Maandag 28 februari 2022
Maandag 21 maart 2022
Maandag 4 april 2022
Woensdag 20 april 2022
Maandag 9 mei 2022
Terugkomdag n.t.b.

Doelgroep:
De training is ontwikkeld voor medewerkers van de veertien gemeenten verbonden aan de Waterketen
Groningen Drenthe, maar kan ook opengesteld worden voor medewerkers van Provincies en
Waterschappen. 

Lesdata:

Lestijden:
Ochtendgroep: 9:00 - 12:00 uur
Middaggroep: 13:00 - 16:00 uur

Locatie: Zernikecampus Groningen, HanzePro. 

Aanmeldproces

Geïnteresseerd? Er is ruimte voor maximaal 15 personen per groep. Meld je tijdig en in ieder geval vóór
vrijdag 21 januari 2022 aan via Wessel Rothstegge: w.rothstegge@groningergemeenten.nl. Let wel: je
meldt je aan voor de ochtend óf de middaggroep. De deelnemerslijst wordt overgedragen aan HanzePro.
Zij informeren je verder over het programma. 

Over HanzePro

HanzePro is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen en is expert in het verkennen, ontwikkelen en
uitvoeren van opleidingen en het ontwikkelen van professionals. Verbonden aan het Instituut voor Future
Environments verzorgt HanzePro het opleidingsaanbod rondom het thema gebouwde omgeving voor
Noord-Nederland. Actuele onderwerpen hierbinnen zijn: circulair en duurzaam bouwen, energietransitie,
klimaatadaptatie, digitalisering en aardbevingsbestendig bouwen.  Meer weten? Kijk op www.hanzepro.nl
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