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Opgave voor 
gebouwde omgeving

Reductie uitstoot van CO2 nodig 
-op energieverbruik
-op bouwmateriaalniveau
-door toevoegen van groen
Grondstoffen raken op
Biodiversiteit loopt sterk terug
Klimaatadaptie

Lente-akkoord 2.0
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Doel
Transitie bewerkstelligen, waardoor klimaatadaptief en natuurinclusief ontwikkelen en 
bouwen op gebouw- en wijkniveau een vanzelfsprekend onderdeel van de cultuur,, 
werkwijze en competenties van een (gebieds-)ontwikkelaar en bouwer is geworden.

Kansen
Sluit aan bij maatschappelijke vragen: 
• Problemen wateroverlast, droogte en hittestress aanpakken
• Gewilde groene ecologisch waardevolle omgevingen realiseren
• Gezonde leefomgeving bevorderen
• Mensen aanzetten in omgeving te bewegen en verblijven
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Weten
Bodem in kennis leggen. 
Wat zijn de problemen, wat zijn oplossingen?
Combineren van diverse disciplines.

Ir. Claudia Bouwens

Kunnen
Oplossingen toepassen, tegen beperkte meerkosten.

Willen
Noodzaak zien van deze maatregelen.
Er geld voor over hebben.
Hier extra moeite voor willen doen.
Praktijkprofessionals, maar ook bewoners.
Dit vergt een door het rijk gedragen aanpak.

Hoe? Weten, Kunnen, Willen

Er zijn al veel goede websites, echter vaak 
beleidsmatig ingestoken. Wij leggen nadruk op 
praktisch, toegankelijk, leesbare, actuele kennis 

voor onze doelgroep: ontwikkelaars, 
bouwbedrijven en gemeente-ambtenaren. 

Wat werkt (het beste)?

Praktijkervaringen in interdisciplinaire sessies 
ophalen en verspreiden. Mèt wetenschap. Zo snel 

mogelijk deze nieuwe inzichten praktisch 
toepasbaar maken.

Kader geven vanuit rijksoverheid. Stip op de 
horizon aangeven. Bewoner en gezondheid 

benadrukken.  Inspireren met projecten vanuit 
KAN deelnemers. Kopers en huurders verleiden 

door meerwaarde.
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In september gestart: themagroep ‘Uitvragen ambities’

• Over uitvraag, borging en tenderproces bij gemeenten
• Beschrijven van enkele casussen
• Tips verzamelen
• Welke zaken kunnen  landelijk geregeld, en welke beter niet?
• Voorzitter: Tobias  Verhoeven, Synchroon
• Trekker: Margriet Schepman, NEPROM

• Extra deelnemers gezocht: gemeente-ambtenaren en ontwikkelaars

.



23 september: excursie
Kerckebosch











Boszoom
Pijnacker

Foto Nanda Sluijsmans 



Infiltratie van 
afgekoppelde 
regenwater in 
bodem



 Autoloze straat met wadi
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