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idverde NL wil de leefomgeving slimmer inrich-
ten om deze klimaatuitdagingen aan te pakken. 
Het toepassen van meer groen is al één van de 

beste maatregelen voor een veiliger en gezonder 
leefklimaat en heeft veel andere ecosysteem-
diensten te bieden voor mens en natuur. Maar 
welke maatregelen kunnen wij het beste op een 
bepaalde plek toepassen en hoe kunnen we het 
meest uit zo’n maatregel halen? 

Serious game 
Hiervoor hebben wij een ‘serious game’ ontwik-
keld: Climadaptive. Dit kan bij ieder project dat 
raakvlak heeft met klimaatadaptatie worden 

toegepast. De spelers leren de processtappen die 
horen bij klimaatadaptatie, het kan een communi-
catiemiddel zijn en leiden tot nieuwe inzichten en 
kansen.   

In het spel worden diverse hulpmiddelen aange-
dragen om na te denken over een integrale aan-
pak en doelgericht te zoeken binnen een project. 
Door met een bredere blik naar de opgave te kij-
ken ontstaan er meer kansen om een probleem op 
te lossen en worden meer risico’s weggenomen. 

Doelstellingen 
De concrete doelstellingen zijn in het kort: 
• Eenvoudig herkennen van problemen die een  
 relatie hebben met klimaatadaptatie. 
• Inzicht geven in belangen van stakeholders en  
 voorwaarden voor het project. 
• Meekoppelkansen om meer doelstellingen te  
 realiseren in een project. Meekoppelkansen   
 zijn kansen die tijdens een project aanwezig   
 zijn, maar die niet het hoofddoel zijn van   
 het project. Als je water gaat bufferen en je   
 legt een wadi aan als maatregel, dan kun   
 je deze bijvoorbeeld meteen beplanten om als  
 ‘meekoppelkans’ biodiversiteit en leefbaarheid  
 mee te nemen. 
•  Optimale maatregelen voor het project met   
 voorbeelden uit de praktijk. 
• Helder programma van eisen en wensen voor  
 het verdere uitwerking van het project. 

 

Op een speelse manier zicht krijgen 
op de beste route naar een  
klimaatsbestendig project

HET VERANDERENDE KLIMAAT RAAKT ONS ALLEMAAL EN HEEFT EEN FORSE IM-

PACT OP ONZE LEEFOMGEVING. IN DE ZOMER HEBBEN WE EXTREEM HETE PERIO-

DEN MET WATERTEKORTEN DOOR TOENEMENDE DROOGTE. AAN DE ANDERE KANT 

HEBBEN WE WATEROVERLAST. DIT ZORGT ALLEMAAL VOOR OVERLAST EN SCHADE; 

VOOR MENS, NATUUR EN ECONOMIE. MET CLIMADAPTIVE KUN JE OP EEN SPEELSE  

MANIER ZICHT KRIJGEN OP DE BESTE WEG NAAR EEN KLIMAATBESTENDIG PROJECT.
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