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Voorkomen klimaatschade, wat helpt?
Als we niet ingrijpen krijgen we steeds vaker te maken met schade door droogte, hitte en
regen. Stichting RIONED publiceert vandaag een poster die de effectiviteit van de meest
genoemde maatregelen overzichtelijk op een rij zet. Dat maakt het kiezen van goed
werkende maatregelen makkelijker.
Het klimaat verandert, en Nederland verandert mee. Gemeenten hebben een belangrijke rol in
de klimaatadaptatie en pakken die actief op. We zien dat de media en goed bedoelende
bewoners lang niet altijd de juiste maatregel aan het bijbehorende doel koppelen. Ook wordt de
bijdrage van een maatregel regelmatig overschat. Het kiezen voor effectieve maatregelen is
belangrijk om schade te voorkomen en ook cruciaal om betrokkenheid vast te houden.
We zien per schadetype - hitte, droogte en regenwater - dat een aantal maatregelen zeer effectief
is, terwijl andere juist niets bijdragen. En er is een keur aan maatregelen dat wel wat doet, maar
waarvan de bijdrage beperkt is. Nuttige informatie om bij de besluitvorming het kaf van het
koren te scheiden. Zo kiest Nederland voor effectieve maatregelen en komt de klimaatadaptatie
van de grond.
De poster “De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen” is een hulpmiddel voor de stedelijk
waterbeheerder in het gesprek met bestuurders, bewoners en andere betrokkenen. De aanpak
van klimaatadaptatie is niet moeilijk, maar vergt wel inzicht en overzicht. Professionele inbreng is
van wezenlijk belang, evenals kennis van de lokale situatie.
De poster is gratis te bestellen op onze website: www.riool.net/klimaattabel. Daar is ook een pdf
met de informatie van de poster downloaden.
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Over Stichting RIONED
Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland. Wij zijn er
voor en door alle relevante overheden en bedrijven. Inspelend op nieuwe opgaven en
mogelijkheden komen wij op voor het belang van stedelijk waterbeheer: goed zorgen voor afval-,
hemel- en grondwater in de steden en dorpen. Wij begrijpen en ondersteunen de vakwereld.
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