
Een terugblik
Ruim 4 jaar klimaatbestendig LvC

Groen maakt blij!
Daar komen steeds meer mensen in het Land van Cuijk achter. 
Ruim vier jaar geleden hebben de gemeenten, waterschap en de 
provincie de noodzaak van vergroenen en klimaatbestendig wor-
den, onderkent. Een start met ‘Klimaatbestendig Land van Cuijk’ 
werd gemaakt met het tekenen van een intentieverklaring. Inmid-
dels krijgen we steeds meer inzicht. Niet alleen in waar het te nat, 
te droog en te warm gaat worden, maar ook waar we maatregelen 
moeten treffen. 

Niet alleen goed maar ook uitnodigend waren de activiteiten de 
afgelopen jaren. Want groen verbindt en bevordert ook sociale 
cohesie. Dat bleek bij het aanplanten van de geveltuintjes in Grave. 
In Boxmeer is er onder andere aandacht voor het nieuwbouwpro-
ject Steenstraat-Zuid in het versteende centrum. De buitenruimte 
wordt groen ingericht met ruimte voor water. Middels een 
gedragswetenschappelijk communicatietraject worden de 
nieuwe bewoners verleidt om vooral te kiezen voor veel groen in 
hun tuinen. Jong geleerd is oud gedaan: In Cuijk kunnen school-
gaande kinderen zich uitleven op een groen-blauw schoolplein. Het 
groene Sint Anthonis zet in op bijvriendelijke bermen. In Mill ten-
slotte herrees een Brede school met een zeer opvallend en beeld-
bepalend grasdak. Uiteraard is het gebouw ook volledig afgekop-
peld en een nabijgelegen wadi maakt extra wateropvang mogelijk. 
Zo wordt voor kinderen klimaatbestendigheid de 
normaalste zaak van de wereld.
 

... dat de openbare ruimte, schoolpleinen en (bedrijfs)tuinen 
    blijvend aangepast zijn aan de toenemende neerslag, droogte, 
    hitte en (regionale) hoogwaterafvoer. Kortom we hebben een 
    (robuust) groene inrichting met ruimte voor water en beschutting.

... dat er op buurt- en straatniveau een kaart gemaakt is, waarbij elke    
    straat gelabeld is voor hitte- wateroverlast en droogte. Deze kaart 
    wordt actief gemonitord en eventuele knelpunten aangepakt. 

... dat de overheden samen met de omgeving klimaatbestendigheid 
    een plek gegeven hebben in de werkwijze en projectenorganisatie.   
    Klimaatbestendigheid zit in ons denken en in ons doen.

...dat inwoners, bedrijven en partners zich ook verantwoordelijk voelen  
    voor het klimaatbestendiger maken van hun eigen leefomgeving. Zij  
    zijn zich bewust van hun handelen en de impact ervan en voelen zich 
    eigenaar. Dat eigenaarschap uit zich in actie: het treffen van 
    maatregelen. 

... dat de bodem bijdraagt aan een goede biodiversiteit en spons-
    werking en zowel in het buitengebied als in de kernen, gezond en 
    ‘self supporting’ is. 

Om dit te bereiken ontwikkelen wij een goed beeld van de problema-
tiek, proberen we tools uit en dagen onze omgeving uit!

vooruit kijken
Klimaatbestendig in 2030 betekent....

Een terugblik
Vier jaar klimaatbestendig Land van Cuijk

De Parijse akkoorden, het Deltaprogramma, “Groningen”, de 
Nationale Adaptatie Strategie, Klimaatstroom Zuid… bestuur-
lijke agenda’s, kranten en sociale media staan vol van de 
noodzaak dat nú iets aan klimaatverandering gedaan moet 
worden, zowel aan oorzaken als aan gevolgen. Het Land van 
Cuijk weet dit en staat voor een forse uitdaging om de dead-
line van 2030 te halen! 

Droombeeld klimaatbestendig 2030In 2030 is het Land van Cuijk een koploper in Nederland op het gebied van klimaat-bestendigheid. Zowel in het stedelijk als buitengebied hebben de beherende organi-saties grip op de gevolgen van de weersex-tremen van dat moment. In een lerend en uitvoerend proces is men gekomen tot een gezond en vitaal leefklimaat voor en met  bewoners en bedrijven.
Waar het weer verandert, verandert de om-geving mee. Zo wordt het hoofd geboden aan extreme droogte, hitte en neerslag in het jaar 2030.

Om een verdere bewustwordingsslag te maken is 
een klimaatspel ontwikkeld en een website gemaakt om 
inwoners te motiveren om zelf hun omgeving 
klimaatbestendiger in te richten. 

Klimaatbestendig
Land van Cuijk
2030



aanpak
Ambitieus uitvoeringsprogramma

Figuur 1- 
Puzzelstukken klimaatbestendiger Land van Cuijk 2030

Het moge duidelijk zijn dat we voor een ambitieuze uitdaging 
staan...hoe staat het met uw buitenruimte en is uw eigen tuin al 
vergroend? Om 2030 als eindpunt te halen is een ambitieus uitvoe-
ringsprogramma nodig. We delen het proces op in periodes van 
vier jaar. Dit geeft ruimte om bij te sturen en in te spelen op ont-
wikkelingen in de maatschappij en/of bij partners. Slimme koppe-
lingen met andere thema’s, zoals duurzaamheid, worden proactief 
gezocht om te kunnen versnellen.

In het uitvoeringsprogramma is samenwerking tussen en met 
overheden, bedrijfsleven, inwoners en onze partners belangrijk. 
De aankomende vier jaar maken we daarbij de volgend werkaf-
spraken:
1. Klimaatbestendigheid is een vanzelfsprekend  onderdeel van het  
     werk bij overheden en partners waarmee wordt samengewerkt.    
     Dit betekent samenwerken, kennis delen en samen trots zijn op 
     de bereikte resultaten. 
2. Beleid- en regelgeving in en tussen de verschillende organisaties 
    wordt goed afgestemd.  
3. Er wordt een gezamenlijke stresstest uitgevoerd die de 
    uitdagingen van het stedelijke en het landelijke gebied verbind. 
4. Projecten in de regio sluiten aan bij grotere samenwerkings-
    verbanden zoals regio Noordoost-Brabant en de uitvoerings-
    agenda Zuid-Nederland. 
5.  Communicatie rondom klimaataangelegenheden wordt 
     gezamenlijk opgepakt en afgestemd tussen de partners. Hier
     mee laten we zien wat we doen en hoe iedereen zijn eigen 
     steentje kan bijdragen.
6.  Er wordt ingezet op bewustwording en acceptatie. Er zullen 
     altijd uitdagingen blijven en hiermee leren omgaan en/of dit  
     accepteren is ook een manier van adaptatie.

Het uitvoeringsprogramma bestaat uit zes thema’s:
1. Samenwerking
2. Onderzoek & gedrag
3. Beleid ten behoeve van klimaatbestendigheid
4. Buitengebied
5. Stedelijk gebied
6. Openbare ruimte 

Voor ieder thema zijn concrete projecten benoemd, uiteraard is er 
ruimte om nieuwe projecten te formuleren als zich interessante 
initiatieven aandienen. Ieder jaar worden plannen geëvalueerd en 
indien nodig bijgesteld. Een voldoende resultaat of bijdrage per project 
is een absolute voorwaarde om in 2030 een waterrobuust en klimaat-
bestendig Land van Cuijk te zijn. 

Uiteraard heeft deze stevige ambitie consequenties voor financiën en 
capaciteit. De benodigde middelen dienen bij het waterschap, provincie 
en gemeenten vrij gemaakt te worden. Alleen dan zijn we in 2030 beter 
ingespeeld op warmere, nattere en drogere omstandigheden. 

uitvoeringsprogramma
2019 - 2022

aanpak
Een ambitieus uitvoeringsprogramma

Als bijlage op deze ambitie is het uitvoeringsprogramma per thema 
voor de eerste vier jaar te vinden. We weten wat ons te doen staat tot 
2022...aan de slag!

aan de slag

Klimaatbestendig
Land van Cuijk
2030


