
1. Groot denken en klein doen

We hebben op korte termijn lokale successen nodig, kleine 

initiatieven die inspireren en bijdragen aan klimaatadaptatie. 

Pluk het laaghangend fruit! Water vasthouden in de 

haarvaten, groenblauwe schoolpleinen of het vergroenen van 

een industrieterrein. Groen is doen! Naast lokale korte termijn 

acties denken we na over oplossingen die een langere adem 

vragen: hoe we sponswerking in het systeem vergroten, de 

bodem verbeteren of verdienmodellen voor een 

landschapsinclusieve landbouw ontwikkelen. Tegelijkertijd is 

aandacht nodig voor een regionale strategie omdat onze 

wateropgaven met elkaar verbonden zijn.

5. Een pleidooi voor integraliteit

Energietransitie, klimaatadaptatie, voedselvoorziening: 

allemaal opgaven die claim leggen op de ruimte. Door opgaven 

slim met elkaar te verbinden en cross sectoraal samen te 

werken ontstaan duurzame oplossingen.

7.  Ontschotten van budgetten, 
regels, verantwoordelijkheden

Geef maatschappelijke initiatieven de ruimte en faciliteer deze 

als overheden.

6. Vergroen en houd water vast

Twente heeft door zijn fysisch geografische kenmerken (grove 

bodem en hoge zandgronden) specifieke uitdagingen voor de 

wateropgaven. Door gebiedskennis op te bouwen komen we 

tot betere oplossingen. Vergroening is goed voor het 

voorkomen van wateroverlast maar ook een uitstekende 

maatregel om hittestress te beperken!

8.  De overheid moet soms ook 
normeren, voorschrijven en 
uitdagen

Denk aan klimaatadaptief aanbesteden (integraler en meer 

met bouwteams), kaders en normen meegeven voor de opgave 

en nadenken over functieverandering.

2. Bewustwording

We kunnen het niet alleen. We willen inwoners, bedrijven, 

maar ook onze eigen collega’s van alle gemeenten en het 

waterschap bewust maken van de effecten van 

klimaatverandering. We willen hen verleiden om zelf hun 

steentje bij te dragen: door hun tuin te vergroenen, water op te 

vangen en te hergebruiken. En naar collega’s: hoe kunnen zij 

klimaatadaptie onderdeel maken van hun dagelijks werk?

4. Natuur en techniek

De natuur is machtig, robuust, intelligent en veerkrachtig. De 

techniek van vandaag is een zegening. ‘Building with nature’ 

verbindt het beste van twee werelden.
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Wat is nodig om Twente klimaatbestendig te maken?

Vervolg: Op dit moment analyseren we de resultaten en maken we plannen voor het vervolg. De uitkomst 

hiervan legen we eind mei voor aan het bestuurlijk kernteam van Twents waternet. De klimaatdialoog is wat 

ons betreft een continu proces en we blijven graag in gesprek.

3.  Over de schutting kijken en  
goed noaberschap

Goede buren hebben oog voor elkaar. Ze luisteren, hebben 

respect voor elkaars belang en houden rekening met elkaar!


