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Op weg naar een klimaatbestendig landschap

Paul Opdam 

namens de regiegroep WaardeVOL Brummen

Ontwikkeld door Coos van Dijk, Hans van Dijk, Laurens 
Hoevenaren, Frank van Noppen en Paul Opdam
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Landschap = samenwerking tussen natuur en mens

Natuur 

benutten

Onderhouden

Verbeteren

Klimaatverandering
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Ons gebied aanpassen aan een veranderend
klimaat: hoe gaan we dat doen? 
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Waar moeten we rekening mee houden?

• Verschillen in kennis

• Verschillen in wereldbeeld 

• Verschillen in belangen

• Niet eens over het probleem

• Niet eens over de beste oplossing

• Onzekerheid over wat er staat te gebeuren

• Gebied en proces onderdeel van een groter systeem: Watersysteem, Gelders 
Natuurnetwerk, Wetten en regels, Afspraken op hoger schaalniveau
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Wat willen we bereiken in de komende tijd?

• van elkaar leren: andere waarden, omdenken

• kennis met elkaar delen

• op zoek naar gemeenschappelijke belangen

• ons verantwoordelijk gaan voelen voor proces en uitkomst 
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Wat bepaalt het succes van dit proces?

• Vertrouwen ontwikkelen (open houding, nieuwsgierig naar elkaar)

• Overheden geven ruimte, bewoners nemen verantwoordelijkheid

• Gezamenlijke visie op gewenste toekomst

• Oplossingen met wederzijds voordeel

• Merel van der Wal, Radboud Universiteit Nijmegen gaat monitoren hoe ons dat 
afgaat 
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Drie pijlers voor het gebiedsproces

Weten

Willen Kunnen
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De drie pijlers onder het proces

Weten

Willen Kunnen

informeren

In staat 

stellen

motiveren
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De aanpak in 4 stappen

Weten

Willen Kunnen

Wat komt er bij 

klimaatverandering  

op ons af?

Wat betekent 

het voor mij, 

voor ons?

Welke 

kansen 

benutten? 

Welke 

problemen wil 

ik aanpakken? 

Oplossingen 

kiezen 

Samenwerking 

bevorderen

Welke 

aanpassingen 

waar? 
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Vier stappen in drie avonden

Wat gaat er 

veranderen? 

Welke 

problemen 

oplossen, welke 

kansen 

benutten?

Kiezen voor 

ingrepen en 

locaties in 

deelgebieden

Kiezen voor 

oplossings-

richtingen
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Wat komt er vanavond uit en wat gaan we er mee doen?   

Problemen en kansen van 6 tafels (3x)

Na vanavond:

• Regiegroep ordent tot een gezamenlijk resultaat

De volgende stap (3)

• Samen met u het resultaat bespreken en vaststellen welke problemen/kansen 
worden aangepakt

• U krijgt informatie: een breed palet aan oplossingsrichtingen

• Daarmee gaat u gewenste oplossingen kiezen
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Veel dank voor uw aandacht.
www.landschapsnetwerkbrummen.nl


