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Raak-subsidie HvA-onderzoek
klimaatbestendige stad

Amsterdam
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Door Henk Strikkers

geen reacties

Wetenschap 10 oktober 201416:06 HvA-lector Jeroen Kluck heeft de toezegging

gekregen dat zij n onderzoek 'Klimaat best endige stad - Inrichti ng in de praktij k' een subsid ie van
drie t on uit het Raak-programma za l ontva nge n. Daa rboveno p heeft hij door middel van
cofinanciering nog eens d rie ton opgehaa ld. Het onderzoeksproj ect, waa rmee hij snel hoopt te
beginnen, gaat zich richte n op welke va rianten van stadsi nrichting het best best endig zij n tege n
hittestress en wateroverlast.

Met het onderzoek denkt Kluck, die lect or Wate r en Veiligheid
is aa n de HvA, een bijd rage t e kunnen leve ren aan Amste rdam
Rainproof. Dat is een sa menwerking tu ssen Waternet
Amst erdam, de HvA, de gemeente en bed rijven die t ot doel
heeft Amsterdam regenbest end ige r te maken. Gist eren werd
daa rtoe een intentieovereenkomst getekend door de
dee lneme nde partners.
Het onderzoek dat Kluck za l gaa n ui tvoeren, richt zich op het
vergelijken van varianten. 'Wat we eige nlijk gaa n doen is
kli maat invloeden lat en inwerken op modellen va n
st adsinrichting,' vertelt Kluck. ' Daa rbij kijken we naa r de
gevolgen va n variant-A en va riant- B en komen we hopelij k
uit einde lijk bij de beste variant uit . Daarmee ku nnen steden
onderbouwd aa n de slag met het regen- en hittebest endig

Jeroe n Kluck

maken va n hun st raten .'
Raak-subsidie

Raa k-subsidies zij n subsid ies va n de St ichting Innovatie Alliantie. Het Raa k-programma is op
voo rspraa k va n het minist erie va n Onderwijs, Cultuur & Wetenschap in het leven geroepen. Doel is
op regionaa l niveau hogescholen, publieke orga nisat ies en onderneme rs samen te laten werken aa n
in novat ievraagstukken.
Het is niet de eerste keer dat Jeroen Kluck een Raak-subsidie ontva ngt. In 2011 ontving Kluck al
eens een bed rag om te on derzoeken hoe steden kunnen antici pe ren op ext reme neerslag.
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