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Met de batse noar buut’n!
Op donderdag 10 maart 2016 gingen 90 mensen in Lichtenvoorde met de batse noar buut’n.
Zij hielpen met een aantal boom planten en een trottoirband verlagen om hemelwater af te
koppelen van de riolering. Deze fysieke activiteiten waren bedoeld om de boodschap van de
dag te laten beklijven. De boodschap dat we aan de slag moeten en kunnen om onze dorpen
en steden geschikt te maken voor het nieuwe klimaat. Op de bats staat de tekst:
“Klimaatklaar? D’RAN!” Na afloop mochten de deelnemers deze bats mee naar huis nemen
in de hoop dat ze in hun eigen leefomgeving en in hun werkomgeving aan de slag gaan met
deze oproep. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Beraad Water Achterhoek+, de
bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen gemeenten in de Achterhoek en het
waterschap. Naast genoemde activiteit en netwerken, bracht de dag drie boeiende lezingen.

Peter Kuipers Munneke legt de klimaatverandering uit en roept vrijdenkers op.
We kennen hem als weerman, maar Peter Kuipers Munneke blijkt veel meer in zijn mars te
hebben. Hij gaf een college klimaatverandering waarin hij op duidelijke wijze inzage gaf in de
complexe processen van ons klimaat. Voor velen ging een wereld open. Dat er verband is
tussen ons grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen en het smelten van gletsjers en
ijskappen. Peter was aangesproken door de actiegerichte houding van deze dag om aan de
slag te gaan met maatregelen in elk dorp en elke stad. Hij riep op om het niet te laten bij
klimaatadaptatie waarbij je zoekt naar aanpassingen maar ook naar mitigatie door te
verminderen met onze fossiele brandstoffen. Hij vroeg om ruimte voor vrijdenkers, mensen
die met onverwachte plannen komen om in te spelen op het veranderende klimaat.

Hiltrud Pötz laat overtuigend zien dat het anders kan.
Al jaren geleden ging Hiltrud Pötz aan de slag voor stedelijk gebied met minder verharding
en meer groen en blauw. Ze toonde met een reeks van voorbeelden dat een groen blauwe
stad prettiger is om in te leven. Hiltrud spreekt tegelijk kalm en bevlogen, vanuit een
innerlijke overtuiging en hoeft niks te bewijzen omdat haar projecten voor zich spreken. Ze
riep op om creatief te gaan denken in samenwerkende teams. En om een beetje lef te tonen!

Wytze Schuurmans toont mogelijkheden van big data.
Wytze liet ons zien dat er tegenwoordig onvoorstelbaar veel data beschikbaar is van
maaiveldhoogten, kaarten en neerslag. Dat leidt tot nieuwe mogelijkheden om nauwkeurig te
rekenen aan bijvoorbeeld wateroverlast. Daarnaast toonde hij het hemelwaterlabel. Dat is
een nieuwe manier om van alle woningen en andere gebouwen te tonen hoe ze omgaan met
hemelwater. Als alles verhard is en afvoert naar de openbare ruimte, dan krijg je een g-label,
terwijl je een a-label kunt scoren als er bijvoorbeeld sprake is van hergebruik en infiltratie van
het hemelwater.

Bestuurlijk forum roept op tot actie.
De bijeenkomst werd afgesloten met een bestuurlijk forum. Het bestond uit:
 Tanja Loeff, voorzitter van het bestuurlijk overleg water Achterhoek+, tevens
wethouder in gemeente Montferland;
 Antoinet van Helvoirt, heemraad van waterschap Rijn en IJssel;
 Vincent van Uem, wethouder in gemeente Oost Gelre.
De kernboodschap uit het forum was dat we aan de slag moeten. Workshops per gemeente
kunnen helpen om collega’s van verschillende afdelingen bij dit onderwerp te betrekken en
samen de kansen te ontdekken en te benutten. Maar blijf niet wachten op de rest. Ga vast
aan de slag in je eigen woning en bij jouw vrienden en familie.
Als voorzitter van het Achterhoekse Waterberaad sloot Tanja Loeff de geslaagde dag af.

Bijlagen bij dit verslag.
Dit verslag geeft een korte weergave van de bijeenkomst “Klimaatklaar? D’RAN!”.
Bij het verslag horen enkele bijlagen met beelden van de dag.
Daarnaast zijn enkele websites relevant:
 www.ahn.nl
 www.ruimtelijkeadaptatie.nl
 www.huisjeboompjebeter.nl
 www.ateliergroenblauw.nl/regenwateropvang
 www.waterlabel.net
 Binnenkort: www.raintools.nl

