
Naar een klimaatbestendig Land van Cuijk!
1

Klimaatatelier
Land van Cuijk

Naar een klimaatbestendig Land van Cuijk!



2
Foto’s bladzijden 1 en 2: Ingrid Langenhoff, Voorelkaarkrijgen



Naar een klimaatbestendig Land van Cuijk!
3

Wat er aan vooraf ging       4

Zes specialisten aan het woord     6  
 

Vijf gemeenten aan de slag    12

 Boxmeer      14

 Cuijk        16

 Grave      18

 Mill & St Hubert     20 

 St Anthonis      22

Het vervolg: routeplan naar een 
klimaatbestendig Land van Cuijk   24

 

Inhoud

Groene daken als oase tussen traditionele 
dakvlakken



Foto: Internet freeware
4

Wat er aan vooraf ging
Het klimaatatelier, op 28 januari 2014 in Cuijk, was de 
afsluiting van het regionale stimuleringsproject Groene 
Gevels & Daken. Met dit project beoogden Waterschap 
Aa & Maas en de vijf gemeenten in het Land van Cuijk 
het toepassen van groene gevels en groene daken 
bij particulieren, bedrijven en andere organisaties te 
stimuleren door groene gevels en groene daken meer 
bekendheid en zichtbaarheid te geven. Zo werd informatie 
verschaft op BrabantsGroen.nl, verscheen er een folder, 
sierden demopanelen de gemeentehuizen en was er een 
minisymposium voor de gemeenten. Groene gevels, en 
vooral groene daken leveren een bijdrage aan het opvangen 
en vasthouden van regenwater, aan het verbeteren van de 
luchtkwaliteit en de biodiversiteit, ze hebben een isolerende 
werking (ook qua geluid) én last but not least ziet het er fraai 
uit! 

Het afsluitende klimaatatelier plaatste de groene gevels 
en daken in het grote pallet aan kansen en mogelijkheden 
die gemeenten en waterschap hebben om de inrichting 
van hun openbare ruimte klimaatbestendiger te maken. 
Klimaatbestendig is de term voor het inspelen op de effecten 
van klimaatverandering die hoe dan ook op ons af komt, 
zoals meer wateroverlast, meer insectenplagen, langdurige 
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droogte en zeer warme dagen. Dat dit geen ver van mijn bedshow meer is, tonen de gevallen van 
wateroverlast in Boxmeer, de diverse zomerstormen en oprukkende eikenprocessierupsen van de 
afgelopen jaren aan. Door rekening te houden met klimaatbestendigheid behoud je én verstevig je als 
gemeente je aantrekkingskracht. Voor bedrijven en bewoners, maar ook voor recreanten. Er valt dus 
veel te verdienen aan klimaatbestendigheid. 

Waterschap Aa & Maas en de gemeente Boxmeer hebben vanuit hun onderlinge duurzaamheidsambitie 
ODBN opdracht gegeven een klimaatatelier te organiseren dat invulling gaf aan bovenstaande punten. 
0HW�FR�¿QDQFLHULQJ�YDQ�GH�SURYLQFLH�1RRUG�%UDEDQW�LV�GDW�RRN�JHOXNW�

Naast een afsluiting was het klimaatatelier tevens een doorkijk voor een mogelijk vervolgtraject in 2014. 
Tal van fysieke, organisatorische én sociale bouwstenen passeerden tijdens het atelier de revue die 
tezamen het raamwerk voor een nieuw project vormen. 

Het klimaatatelier, bij La Tertulia aan de rand van Cuijk, had een groot doe-het-zelf-gehalte. 
Samen met collega’s van waterschap en provincie werd gewerkt aan een gemeentelijke casus; 
van een reconstructie van een weg, tot de nieuwe inrichting van een gebied. Tijdens deze exercitie 
inventariseerden en bespraken de verschillend gekleurde medewerkers van gemeenten (natuurlijk 
en duurzaam groen, waterblauw, bouwend rood en infrastructureel grijs), provincie en waterschap 
de belangrijkste klimaataspecten bij deze casus. Voorafgaand aan de exercities hielden enkele 
specialisten een inspiratiepitch: over thema’s als natuurbeleving, te natte en te droge periodes, kosten 
& baten van maatregelen en over nieuwe boomsoorten in de openbare ruimte. De specialisten namen 
vervolgens ook actief deel aan het klimaatatelier en zorgden zodoende mede voor een levendige, 
informatieve ochtend.

Bestuurders zijn enthousiast

 Demodak gemeentehuis Cuijk

Groene Gevels als badge

Groene daken op vogelhuisjes

Ons An
het vort un gruun dak
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Eugène Heeremans, van Waterschap Aa & Maas bracht 
de veranderingen in het klimaat terug naar drie eenvoudige 
kernbegrippen: te nat, te droog en te warm.

Door deze veranderingen ontstaan allerlei problemen in 
de openbare ruimte. Te veel water op straat bij piekbuien, 
verdroging van vijvers, vennen en andere waterlopen. Door 
dalende grondwaterstanden ontstaan vooral in het westen 
van Nederland problemen met funderingen van gebouwen. 
Een toenemend aantal zeer warme dagen zorgt voor 
gezondheidsklachten, afname van arbeidsproductiviteit, 
toename van stroomgebruik voor koeling en problemen met 
kwaliteit van het oppervlaktewater.

Maar klimaatverandering levert ook kansen op. Kansen op 
kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte, door toepassing 
van (kwalitatief) meer groen en water, een meer duurzame 
samenleving en meer economische bedrijvigheid. 

Door te investeren in groen/blauwe klimaatmaatregelen 
kunnen problemen worden opgelost terwijl tegelijkertijd een 
kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan de openbare ruimte.

Zes specialisten aan het woord

Riolering kan de piekbelasting niet aan

Lage grondwaterstand, verdroging van vijvers 

Gezondheidsklachten, blauwalg

te nat

te droog

te warm

kansen!

Recycling afvalwater

Nieuwe speelplekken met waterberging

�5LHW¿OWHUV�LQ�GH�VWDG�

Groen dak in combinatie met restaurant

Vijver dient als koeling parkeerkelder

bedreigingen

Waterschap Aa & Maas
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Kuppen Boomverzorging

Henry Kuppen hield een inspirerend verhaal over wat 
klimaatverandering doet met onze bomen. Wat we daar 
tegen kunnen doen en wat de waarde is van groen in de 
stedelijke omgeving bij een veranderend klimaat en dan 
vooral de toename van hitte.

Door klimaatverandering krijgen bomen steeds meer 
te maken met langdurige droogte, te veel regen, zware 
stormen in de zomer en ziekten en plagen. Al deze effecten 
tasten de gezondheid van bomen aan. 

En dat is jammer, want bomen hebben zoveel waarde. Juist 
in relatie tot mensen en bij een steeds warmer wordend 
klimaat.

De oplossing is investeren in kwaliteit en biodiversiteit. 
Liever een paar grote bomen op goed gekozen plekken met 
voldoende ondergrondse en bovengrondse ruimte, dan een 
kwarrige bomenlaan. Kies voor diversiteit in soorten. Hoe 
meer variatie des te minder ziekten en plagen vat hebben 
op boomstructuren.
 

koelte

kwaliteit

demping

biodiversiteit

te droog

zomerstormen

te nat

plagen groeiplaats

vijver dient als koeling parkeerkelder
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Bureau Niche
Jan Kersten vertelt in het klimaatatelier over Cool Nature 
natuurspeelplekken. Deze plekken hebben naast de functie 
van bewegen, spelen en leren voor jong en oud een 
betekenis op het gebied van biodiversiteit, waterberging en 
recreatie. 

Cool Nature staat voor natuurspeelplekken waar spelen, 
bewegen en leren de belangrijkste thema’s zijn. De plekken 
liggen altijd dichtbij scholen en bewoonde gebieden, 
waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn. De plekken 
worden samen met kinderen en wijkbewoners ontworpen. 

Regelmatig wordt de combinatie gezocht met waterberging. 
Daarnaast stellen de plekken ook ecologisch wat voor.

In de gemeente Sint Anthonis is Jan bezig een belevingspad 
te realiseren bij natuurpoort de Heksenboom. Natuurpoorten 
zijn gebieden die in opdracht van het vrijetijdshuis Brabant 
worden ontwikkeld om dichtbij stedelijke gebieden groene 
recreatieve voorzieningen te treffen. 

spelen

bewegen

leren

biodiversiteit

Artist impressions belevingspad  
Heksenboom St. Anthonis, bureau Niche

waterberging
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Adviesbureau Tauw

landschapstypen

gidsmodel

schade per gebied

baten
Martijn Gerritsen, adviseur bij adviesbureau Tauw 
vertelde over de kosten- en batentool die Tauw, Alterra en 
GrondRR samen aan het ontwikkelen zijn. De ontwikkeling 
van de tool staat aan het begin. Men verwacht begin 2015 
klaar te zijn met de kostenbatentool.

De tool heeft heeft als doel zowel de schades die ontstaan 
door de veranderingen in het klimaat, als de mogelijke 
baten van klimaatadaptatiemaatregelen ruimtelijk in beeld 
te brengen.

De schadetool geeft een eerste indicatie van de extra 
VFKDGHNRVWHQ�GRRU�NOLPDDWYHUDQGHULQJ�YRRU�HHQ�VSHFL¿HN�
gebied. Op basis van ondermeer de klimaateffectenatlas 
worden relevante klimaatthema´s van een gebied 
geselecteerd.Vervolgens worden mogelijke schades in 
beeld gebracht met bijhorende kostenkengetallen. 

Met de batentool kunnen kostenbesparingen 
(schadereductie) op langere termijn worden vastgesteld. 
Daarnaast kunnen lagere beheerkosten en nieuwe 
kansen in beeld worden gebracht en maatregelen worden 
gevonden om nevenbaten te genereren.

De tool gaat uit van de verschillende landschapstypen in 
Nederland, waarbij elk landschapstype is gevuld met de 
voorkomende systemen ter plaatse (o.a. water, groen, 
infrastructuur, bebouwing). De methodiek is gericht op 
vroege fasen van planvorming (visievorming en strategie) 
en is geschikt voor het schaalniveau van gemeenten (tot 
aan wijk/buurtniveau) en waterschappen.

Nieuwe woningtypen

Nieuwe teelten, bijv. zeekraal bij verzilting

Bron: GrondRR

Bron: GrondRR

Fictief voorbeeld
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Buitenruimte.nu en Voorelkaarkrijgen

Dorine Epping & Ingrid Langenhoff, van  
Buitenruimte.nu en Voorelkaarkrijgen, gingen in op de 
processen die vandaag de dag spelen in de openbare 
ruimte en wat er voor nodig is om projecten in de 
openbare ruimte voor elkaar te krijgen. 

Daarvoor hebben zij een aanpak ontwikkeld die zij ‘de 
kracht van de openbare ruimte’ noemen. In het kort: 
probeer projecten veel meer van onderaf te bezien, veel 
meer vanuit de gebruiker en betrokken partijen. 

Zoek naar kansen en belanghebbenden in een gebied 
en probeer verschillende belangen te koppelen. Hierdoor 
ontstaat een gemeenschappelijke kracht. Vanuit dat 
gezichtsveld kom je tot andere ontwerpen en kunnen 
budgetten worden samengevoegd waardoor er meer 
mogelijk wordt. 

%UHQJ�EDODQV�LQ�¿QDQFLHHO�RUJDQLVDWRULVFKH��I\VLHNH�HQ�
sociale factoren om je project succesvol te maken. 

Vaak zijn klimaatadaptatiemaatregelen initiatieven waarbij 
deze benadering bij uitstek past.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

belangen

kracht

kansen
+
=

belangen

kracht

kansen
+
=

Wijkbewoners wilden graag een groene speel- en 
ontmoetingsplek in de wijk. Door kansen van het gebied 
te benutten, krachten te bundelen en alternatieve 
¿QDQFLHULQJVEURQQHQ�WH�YLQGHQ�EOHHN�LQHHQV�LHWV�ELM]RQGHUV�
mogelijk.

Beweegpark Padbroek: een droom van wijkraad 
Padbroek Cuijk. Een bottom-up proces, met de 
wijkraad als opdrachtgever. Samenwerking met o.a. 
scholen, vastgoedeigenaar, gemeente, en private 
bedrijven. Krachten gebundeld, middelen verknoopt, 
project geboren.
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Vijf gemeenten aan de slag
Na vijf inspirerende voordrachten van de aanwezige 
experts is in het klimaatatelier geoefend met de vraag 
hoe klimaatadaptatiemaatregelen geïntegreerd kunnen 
worden in projecten in de openbare ruimte.
  
Per gemeente (Boxmeer, Cuijk, Grave,  
Mill & St Hubert en St Anthonis) werd een groepje 
gevormd, bestaande uit eigen medewerkers en een 
medewerker van het waterschap. De aanwezige 
specialisten waren “vliegende keep” en gaven 
gevraagd en ongevraagd advies in de verschillende 
groepen.

De vijf gemeenten en het waterschap hebben 
voorafgaand aan het atelier zelf de projecten 
uitgekozen waar tijdens het klimaatatelier aan is 
gewerkt. Een voorwaarde was dat de projecten binnen 
niet al te lange tijd van start gaan of in de beginfase 
van het proces zitten. In levendige gesprekken, waarbij 
een brede afvaardiging van de gemeente en ook een
medewerker van het waterschap betrokken was, is 
men tot de volgende projecten gekomen:

�� Boxmeer: Steenstraat-Zuid
�� Cuijk: Grotestraat
�� Grave: Visio terrein
�� Mill & St. Hubert: Karstraat /Schoolstraat
�� Sint Anthonis: Zwart Water 

Tijdens het atelier kregen de vijf groepen de opdracht 
het reguliere plan-, c.q. ontwerpproces te doorlopen, 
maar dan met de klimaatbril op. Per tafel ging men 
aan de slag om te onderzoeken en te bespreken welke 
klimaatadaptatiemaatregelen genomen kunnen worden 
in het uitgekozen project. 

Om inzichtelijk te krijgen wat klimaatadaptatie 
nu precies inhoudt en de discussie op gang te 
brengen kregen de vijf groepen een aantal vragen 
over klimaatadaptatie en een checklist (afbeelding 
hiernaast), waarop aandachtspunten stonden die 
konden worden besproken. Deze aandachtspunten 
beslaan de hele breedte van een project in de 
openbare ruimte en betreffen naast de fysieke factoren 
RRN�GH�RUJDQLVDWLH�¿QDQFLsQ�HQ�GH�VRFLDOH�IDFWRUHQ���
 

Een deel van de checklist klimaatadapatie zoals gebruikt in het 
klimaatatelier (bron Voorelkaarkrijgen)
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De vijf groepen hebben binnen hun project 
verschillende klimaatadaptatiemaatregelen bedacht, 
ontworpen en toegepast en hebben deze op kaart 
ingetekend. Daarnaast hebben de groepen tijdens 
de opdracht tips (aandachtspunten) en tops (kansen) 
bijgehouden. Aan het eind van de workshop zijn de 
ontwerpen en tips en tops aan elkaar gepresenteerd.

Het resultaat van de workshop is dat de deelnemers 
inzicht hebben verkregen in hoe je klimaatadaptatie 
kunt toepassen in projecten in de openbare ruimte.

Door het maken van de opdracht zijn nieuwe 
mogelijkheden ontdekt en heeft de samenwerking 
tussen de verschillende disciplines binnen 
gemeenten en tussen organisaties onderling een 
impuls gekregen. De input van de specialisten 
leidde tot inspirerende discussies en eyeopeners. 
Klimaatadaptatiemaatregelen hoeven niet moeilijk, 
ingewikkeld of erg kostbaar te zijn. Vaak kun je met 
eenvoudige maatregelen al goede effecten bereiken. 
Met het toepassen van klimaatmaatregelen in de 
openbare ruimte worden projecten niet alleen een 
stuk duurzamer, maar zijn de projecten ook leuker en 
inspirerender voor zowel mensen die aan het project 
werken als voor de omgeving.

Denkraam Klimaatbestendige openbare ruimte (bron: Buitenruimte.nu/Voorelkaarkrijgen)

Klimaatbestendige Openbare Ruimte

Op de volgende pagina’s is te lezen en te zien welke 
JRHGH�LGHHsQ�HQ�PRJHOLMNKHGHQ�GH�GHHOQHPHUV�
hebben bedacht voor hun project in de openbare 
ruimte.
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Gemeente Boxmeer
Boxmeer heeft er voor gekozen het project Steenstraat-
Zuid in te brengen. Het plangebied is een binnenstedelijke 
herontwikkelingslocatie onderdeel uitmakend van het centrum 
van Boxmeer. De vorm van het plangebied, de aangrenzende 
wegen met het bijbehorende wegverkeerslawaai en de 
randvoorwaarden en uitgangspunten leiden ertoe dat overwegend 
aaneengesloten zal moeten worden gebouwd. Daarbij wordt 
desalniettemin getracht om woningen in verschillende prijsklassen 
en voor mensen in verschillende levensfasen te ontwikkelen 
en zo toch een gemêleerde buurt te krijgen. Centraal in het 
plan ligt een openbaar groenpleintje. Daarnaast biedt het plan 
veel parkeerruimte op eigen terrein en op drie geconcentreerde 
locaties verdeeld over het plangebied.
 
De (klimaat)problematiek op deze locatie:
�� groot deel openbare ruimte is verhard
�� waterberging in het gebied dient nader te worden onderzocht
�� ruimte voor groen is beperkt
�� verkeerslawaai vanaf de doorgaande weg

Twee keer dezelfde muur: 

met en zonder groene gevel

    Herontwikkeling Steenstraat-Zuid (stedenbouwkundig plan)

Een waterbergende schutting voor berging regenwater (bron: rainwinner.nl)

Team Boxmeer

Referentiebeeld Steenstraat: historiserende 
bebouwing
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TIPS & TOPS

WRS�����,QULFKWLQJ�VWUDDWSUR¿HO�ELHGW� 
� NDQVHQ�
�� Simpel, (geen trottoirs, dorpels e.d.) dan 

blijft er wellicht meer ruimte over voor 
JURHQ�HQ�HHQ�VLPSHO�SUR¿HO�LV�JRHGNRSHU

WRS�����)OH[LEHO�RPJDDQ�PHW 
� SDUNHHURSJDYH��DGDSWLHYHU�SODQ�
�� Parkeernorm i.r.t. mobiliteit v.d. toekomst: 

andere manieren van vervoer, wellicht 
minder parkeerplekken nodig?

�� Vergroening parkeerplaatsen
�� Beleving en leefbaarheid (wat levert het op 

€?)

WRS�����.OLPDDWSDNNHW�YRRU�ZRQLQJHQ� 
����� RSWLRQHHO�DDQELHGHQ
�� Groendak carport
�� Waterbergende schutting (zie beeld blz 

14)
�� Regenton
�� Sociale cohesie / burgerparticipatie 

(vragen / educatie / voorlichting / 
participatie)

WLS���� .UXLS�LQ�KHW�KRRIG�YDQ�WRHNRPVWLJH� 
� EHZRQHUV�
WLS���� $DQGDFKW�YRRU�ZDWHUEHUJLQJ�HQ� 
� �DIYRHU�
WLS����� 0DDN�HHQ�DGDSWLHI�HQ�WRHNRPVW� 
� EHVWHQGLJ�SODQ�

Groen parkeren (referentiebeeld centrum Beuningen)

(HQYRXGLJ�VWUDDWSUR¿HO�ELHGW�UXLPWH�YRRU�JURHQ��6FKXWWHUVYHOG�'HOIW�

Be creative, get inspired: regenton en regenpijpen als muziekinstrument  
(Berlijn)

Gewoon zelf doen: sedumdak op schuur
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Gemeente Cuijk
De gemeente Cuijk heeft het project herinrichting 
Grotestraat ingebracht. De Grotestraat is een 
winkel/woonstraat in het centrum. In het gebied is 
vrijwel geen openbaar groen, de straat is van gevel 
tot gevel verhard. Er staan bomen in de straat, maar 
deze staan volgens eigen zeggen van de gemeente 
“in de weg”. Er is weinig ruimte voor ondergrondse 
infra, er zijn veel stakeholders, waaronder onder-
nemers en horeca. De schouwburg van Cuijk is 
gevestigd in deze straat.

De klimaatproblematiek op deze locatie :
�� groot deel openbare ruimte is verhard
�� vrijwel geen schaduw
�� vrijwel geen ruimte voor groen
�� veel wensen en belangen in klein gebied

Hangend 
groen over
damwand

Natuur
speelplek

Cool 
Culture Cuijk 
Stadstuinen

Meer 
beleving

Zichtbaar
water

Groene
gevel

Ontwerp Grotestraat en omgeving door integraal team gemeente Cuijk

Team Cuijk

Zichtbaar water: lijngoot Stikke Hezelstraat Nijmegen

Grote solitaire bomen i.p.v. laanbeplanting
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TIPS & TOPS

WRS�����2QGHUKRXG�ERPHQ�VSRQVHUHQ
WRS�����:DWHU�]LFKWEDDU�PDNHQ
WRS���� &RRO�&XOWXUH�&XLMN
WRS�����%HQXWWHQ�KRRJWHYHUVFKLO�YRRU� 
� ]LFKWEDDU�PDNHQ�DIVWURRP�ZDWHU
WRS�����%HOHYLQJ�YHUEOLMIVJHELHG� 
������������RSWLPDOLVHUHQ

WLS����9ROGRHQGH�ERYHQ��HQ�RQGHUJURQGVH 
����������UXLPWH�YRRU�ERPHQ��JHHQ�NQXWVHO� 
����������ERPHQ�
WLS����*URWH�VROLWDLUH�ERPHQ�L�S�Y��ODDQ
WLS����*URHQH�ORQJHQ�EHQXWWHQ
WLS����*URHQH�JHYHOV�KDQJHQG�JURHQ
WLS����'XEEHOJHEUXLN�SDUNHHUSODDWVHQ� 
����������ZDWHUEHUJLQJ�JURHQ
WLS����%HWHUH�LQWHUQH�DIVWHPPLQJ��PHHU 
����������SURMHFWPDWLJ�ZHUNHQ�GRRU�³GHQNHUV´ 
�����������EHOHLGVPDNHUV��HQ�³GRHQHUV´ 
�����������UHDOLVDWLHPHGHZHUNHUV��LQ�ppQ�WHDP� 
����������WH�ODWHQ�VDPHQZHUNHQ

Artist impression “hangende tuinen van Cuijk”

Water meer zichtbaar maken: bedriegertjes in de Kerkstraat (referentiebeeld Nijmegen)  Meer kinderen in het centrum: natuurspeelplek met water in de tuin Paters van Oblaten
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Gemeente Grave
De gemeente Grave heeft ervoor gekozen het Visioterrein te 
behandelen. Het terrein is in eigendom van Visio, een organisatie 
die voorziet in scholing, begeleid wonen en dagbesteding van 
visueel gehandicapten. Het terrein maakt onderdeel uit van de 
oude vestingwerken van Grave. De Graafse Raam loopt dwars over 
het terrein. Het terrein is het laagst gelegen punt in de omgeving 
en waterschap Aa & Maas heeft dit gebied aangewezen als 
waterbergingsgebied.

De (klimaat)problematiek op deze locatie:
�� gemeenteraad ziet nut/noodzaak (nog) niet 

m.b.t. klimaatmaatregelen
�� grond is in eigendom van private partij
�� HU�]LMQ�DOOHUOHL�LGHHsQ�P�E�W��GLW�WHUUHLQ��ZHO� 

niet) beperkte woningopgave, cultuur- 
historische waarden, boomgaard / fruit  
nutstuinen etc… hoe dit realiseren, welke 
partijen betrekken? 

�� waterkwaliteit Lovendaelsingel (blauwalg).

Team Grave inclusief afvaardiging Visio

Ontwerptekening gemeente Grave

Stadstuinen Grave: 
wonen, cultuur, 

recreatie, klimaat, 
gezondheid

verbindin-
gen tussen 

wijken

bebouwing 
doorzetten

verbindin-
gen tussen 

wijken

Mogelijke functie: buurtpark en festivalterrein Mogelijke functie: bewegen voor ouderen

Mogelijke functie: waterberging en spelen Mogelijke functie: soortgelijke woningen G.W. 
Lovendaalsingel doorzetten op Visioterrein



Naar een klimaatbestendig Land van Cuijk!
19

TIPS & TOPS

WRS�����%ODQFR�WHUUHLQ��YHHO�PRJHOLMN�
WRS�����7HUUHLQ�ZRUGW�WRHJDQNHOLMN�YRRU 
� SXEOLHN
WRS�����(U�]LMQ�FRPELQDWLHV�PRJHOLMN 
� WXVVHQ�YHUVFKLOOHQGH�WKHPD¶V
� HQ�IXQFWLHV��R�D��KLVWRULH�
� OHHIEDDUKHLG�UHFUHDWLH 
� �NOLPDDW�HGXFDWLH�JH]RQGKHLG�
WRS�����(U�LV�SOHN�YRRU�PDDWVFKDSSHOLMNH� 
� IXQFWLHV 
WRS�����*HEUXLN�KHW�DDQZH]LJH�ZDWHU�DOV� 
� EHOHYLQJ
WRS�����+HW�JHELHG�PDDNW�YHUELQGLQJHQ� 
� WXVVHQ�ZLMNHQ�PRJHOLMN

WLS����2SORVVHQ�SUREOHHP�GUXNNH�� 
����������YHUNHHUVDGHU�WXVVHQ�SODQJHELHG
����������HQ�FHQWUXP�
WLS����/HW�RS�PHHNRSSHONDQVHQ��SUREHHU� 
����������LQ�EUHGH�FRQWH[W�WH�NLMNHQ
WLS����=RHN�QDDU�HFRQRPLVFKH�
����������KDDOEDDUKHLG�
WLS����=RUJ�YRRU�SROLWLHN�GUDDJYODN
WLS����+RXG�UHNHQLQJ�PHW�ODQJH�DGHP
WLS����=HW�LQ�RS�ODQJGXULJ�SDUWQHUVFKDS
WLS����*HEUXLN�FRQWRXU�YHVWLQJZHUNHQ� 
WLS����7RRQ�OHI�

Mogelijke functie: stadslandbouw Maak goede verbindingen tussen de wijken (referentie Doesburg).

Mogelijke functie: oude fruitrassen in combinatie met vestingwerken
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Gemeente Mill en St. Hubert

De gemeente Mill & St. Hubert brengt het project 
Karstraat/Schoolstraat in. De riolering van de 
weg dient te worden vervangen. De Karstraat/
Schoolstraat is een gemeentelijke invalsweg van 
ongeveer één kilometer lengte. De straat loopt 
vanuit het landelijk gebied door tot in de kern. Aan 
de straat staan woonhuizen en enkele bedrijven en 
winkels. De weg kruist de Raam en loopt langs het 
Landschapspark Aldendriel.

De vragen m.b.t. klimaat die zich in dit project 
voordoen zijn:
�� afkoppeling en berging regenwater
�� zichtbaar maken van water
�� particulieren betrekken bij afkoppeling

Team Mill & St. Hubert

TIPS 

WLS������1LHW�DOOHHQ�NLMNHQ�YDQXLW 
������������FLYLHOWHFKQLVFKH�HLVHQ�PDDU�EUHGHU
WLS������3ROLWLHNH�JHYRHOLJKHLG�HUXLW�KDOHQ
WLS������1HHP�LQZRQHUV�PHH�PHW�KXQ�� �
� LGHHsQ��PRJHOLMNKHGHQ�HQ�� � �
� RQPRJHOLMNKHGHQ
WLS������%HQRHP�YDONXLOHQ
WLS������9UDDJ�VFKRRONLQGHUHQ�KRH�]LM�GH� 
������������LQULFKWLQJ�]LHQ

Schoolstraat Mill: huidige situatie Schoolstraat Mill: mogelijkheid tot vergroening bij 
herinrichting? Een enkele boom heeft al veel effect!
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Zorgcentrum Aldenhorst

verbinden
spoorzone/
park met 
groene 

stapstenen

Kunstwerk Duits lijntje Spoorzone MillHerinrichting Schoolstraat in bredere context: zoek naar verbindingen! 
Zomaar een idee ter inspiratie: een kans op versterking van groen 
/ blauwe verbindingen in het dorp is mogelijk door een cultuurroute 
te maken van het Duits Lijntje naar Kasteel Aldendriel met “groene 
stapstenen” op de schoolstraat.

cultuurhisto-
rische route 
van spoor-
zone naar 
Aldendriel

Combinatie natuurspelen, beweging ouderen en waterberging in park

Functies  
zorgcentrum  

in park/
spoorzone

zichtbaar 
water
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Gemeente Sint Anthonis
De gemeente St. Anthonis heeft gekozen voor een project in het 
landelijk gebied. Het is een drooggevallen ven, plaatselijk bekend 
als Zwart Water. Het drooggevallen ven maakt onderdeel uit van een 
grotere gebiedsopgave, genaamd KRW maatregel Raam 202. Hier zijn 
verschillende belanghebbenden. Naast gemeente en Waterschap zijn 
boeren de belangrijkste. Waterschap Aa & Maas is verantwoordelijk voor 
het geldende peilbeheer. De gemeente zou graag een ander peilbeheer 
zien.

De (klimaat)problematiek die zich op deze locatie voordoet is:
�� lage grondwaterstanden en verdroging
�� grond is aangemerkt als agrarisch gebied en daarom beperkte 

bestemmingen mogelijk
�� verontreiniging met o.a. nitraat
�� JHPHHQWH�HQ�:DWHUVFKDS�KHEEHQ�DQGHUH�LGHHsQ�RYHU�SHLOEHKHHU

TIPS & TOPS 

WLS���� *D�RS�]RHN�QDDU�DOWHUQDWLHYH�¿QDQFLH� 
� ULQJVEURQQHQ�ELMYRRUEHHOG� 
����������� KRUHFD��FDPSLQJV��ODQGJRHGRQWZLNNH� 
� OLQJ��HGXFDWLH��DJUDULHUV��DQGHUH�WHHOWHQ
� HQ�YRUPHQ�YDQ�EHGULMYLJKHLG��
WLS����� 0HW�GDOHQGH�EHKHHUNRVWHQ�NDQ� 
����������� KHULQULFKWLQJ�JH¿QDQFLHUG�ZRUGHQ
WLS����� 0DDN�HHQ�NRVWHQ�EDWHQ�DQDO\VH 
WLS����� 2QGHU]RHN�PDDWVFKDSSHOLMNH 
������������LQWHUHVVH 
WLS����� 6WDUW�HHQ�VWXGLH�QDDU�LQYORHG� 
����������� JHELHG�RS�RPJHYLQJ
WLS����� =RUJ�YRRU�HHQ�RPVODJ�LQ�GHQNHQ� 
����������� PDDNEDDU�PHHEHZHJHQ
WLS����� *HEUXLN�PRRGERDUGV�	�YLVXDOLVDWLHV 
����������� RP�KHW�YHUKDDO�WH�YHUWHOOHQ
WLS����� 3DV�EHOHLG��VWUXFWXXUYLVLH��JHPHHQWH 
����������� DDQ�]RGDW�YHUDQGHULQJHQ�PDDNEDDU�HQ 
����������� UHDOLVHHUEDDU�]LMQ
WLS����� %HVWXXUOLMNH�DDQGDFKW�RS�JHELHG�RS 
� WLMG�EHWUHNNHQ
WLS���� *HEUXLN�WRROV�RP�KHW�JHELHG�WH� 
� RQWZLNNHOHQ��ELMY��**25�
WLS���� 0DDN�7RYHQVFKH�%HHN�YOLHJZLHO�YRRU�HHQ� 
� JURWHUH�JHELHGVRQWZLNNHOLQJ

WRS�����$DQZH]LJKHLG�YDQ�ODQGERXZ�NDQ 
� DOV�ODVWLJ�ZRUGHQ�HUYDUHQ�PDDU�ELHGW� 
� MXLVW�NDQVHQ��6WLPXOHHU�KHW�³ZLM�JHYRHO´
WRS����%LRGLYHUVLWHLW�NDQ�HHQYRXGLJ�RSJHQR� 
� PHQ�ZRUGHQ�DOV�GRHOVWHOOLQJ��ELRGLYHU� 
� VLWHLW�LV�HHQ�DDQGDFKWVSXQW�LQ�GH]H 
� UHJLR��XLW�VFRUH�GXXU]DDPKHLGVRQGHU]RHN� 
WRS����0DDN�EHOHYLQJVZDDUGH�YDQ�KHW�JHELHG 
� LQ]LFKWHOLMN�GRRU�KHW�XLWVFKULMYHQ�YDQ�HHQ� 
� SULMVYUDDJ�HQ�KHW�EHWUHNNHQ�YDQ�HGXFDWLH 
� �R�D��,91��VFKROHQ��

Team Sint Anthonis



Naar een klimaatbestendig Land van Cuijk!
23

Natuurpoort de Heksenboom: het gebied kan fungeren als ‘’hitteschild” voor grote 
steden in de omgeving

Door klimaatverandering zijn andere teelten mogelijk

Stimuleer een omslag in denken, dan worden meer dingen mogelijk

Maak van het project beekherstel Tovensche Beek een vliegwiel voor gebiedsontwikkeling
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Het vervolg: routeplan klimaatbestendig land van Cuijk

Het klimaatatelier in het Land van Cuijk heeft het een en ander 
duidelijk gemaakt. Nut en noodzaak van klimaatbestendige 
dorpen, van een klimaatbestendig Land van Cuijk is 
aangetoond, tal van klimaatbestendige maatregelen zijn 
gepresenteerd aan de aanwezigen en de meerwaarde van 
elkaar vroegtijdig bij de planvorming betrekken is nadrukkelijk 
voor het voetlicht gebracht. 

Nu is het zaak om dit ook elders in de gemeentehuizen - en 
daarbuiten - helder neer te zetten en bestuurders op te roepen 
prioriteit te geven aan het thema klimaatbestendigheid. 

De deelnemers aan het atelier roepen we op om de resultaten 
van het atelier als inspiratiebron te gebruiken om meer aan 
integrale planvorming te doen en in een vroegtijdig stadium met 
je collega’s om tafel te gaan zitten om klimaatbestendigheid in 
projecten te verwezenlijken. In de komende tijd zal blijken hoe 
dit klimaatatelier zijn effect heeft gehad op de vijf behandelde 
projecten. Hoe zeer drukt klimaatbestendigheid straks een 
stempel op de plannen?

Wij zullen in ieder geval de betrokken bestuurders vragen zich 

te committeren, zodat de klimaatbestendige insteek onderdeel 
wordt van verdere planvorming. Zowel van toekomstige 
projecten in de openbare ruimte, als van de behandelde 
projecten in het klimaatatelier in het bijzonder. Waterschap Aa & 
Maas denkt hier graag in mee.
 
ODBN blijft de gemeenten in de toekomst ondersteunen bij de 
klimaatopgaven. In de loop van 2014 maken wij een rondje 
langs de verschillende gemeenten om een terugkoppeling te 
vragen van de casussen. Dit is tevens het moment om te peilen 
of er behoefte is aan een vervolgatelier.

Daarnaast wil ODBN een regionaal overkoepelend 
vervolgproject starten waar ook andere gemeenten in de 
regio aan kunnen deelnemen. In dit vervolgproject worden 
aanvullende lokale klimaatateliers georganiseerd, komen 
GH�EHODQJULMNVWH�LQJUHGLsQWHQ�YDQ�KHW�*URHQH�*HYHOV�	�
Dakenproject terug, werkt een stagiair vijf cases in Noordoost-
Brabant uit tot klimaatbestendige art impressions en staat er 
een regionaal klimaatsymposium op het programma waar ook 
de routekaart naar een klimaatbestendig Noordoost-Brabant 
wordt gepresenteerd.
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Het ons An
vort un grune schutting? 

Artist impression van een waterbergende schutting van Ingrid Langenhoff, Voorelkaarkrijgen



Het klimaatatelier is een initiatief van:

*H¿QDQFLHUG�GRRU�

Aanwezige specialisten:

Deelnemende gemeenten:

6DPHQVWHOOLQJ��� 2'%1���9RRUHONDDUNULMJHQ
,Q�RSGUDFKW�YDQ��*HPHHQWH�%R[PHHU 
� � :DWHUVFKDS�$D�	�0DDV
'DWXP���� ���0DDUW�����
9HUVLH�� � � 


