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Abstract 
459 words | 500  words max.     

 
 
Climatic changes affect the natural and human socio-economic system. In addition to mitigation and nature 
conservation, climate change adaptation (CCA) plays an essential role in strategies on climate change.  The urge 
for CCA has been recognised by experts and leaders for decades, although actions so far are lagging behind, 
implying a gap between policy development and implementation. Understanding policy processes and the 
functioning of institutions is therefore essential. Currently, CCA policy processes lack significantly in the 
implementation stages or focus unilaterally on water management, encouraging a status quo mode. Such an 
attachment to the status quo is known as a ‘lock-in’. 
 
Focusing on the field of nature conservation and enhancing biodiversity in the ‘Geuldal’ area in the Netherlands, 
this research concentrates on revealing potential lock-ins in climate change adaptation policies. It aims to sharpen 
our understanding of lock-in mechanisms, to explain them, and to additionally formulates recommendations for 
future policy designs. 
 
A theoretical and empirical cross-disciplinary research is conducted, using qualitative mixed methodologies: semi-
structured expert interviews, desk study and field observations, to evaluate three specific types of lock-in 
mechanisms regarding institutions, infrastructure & technology, and human behaviour. 
 
The research results identify local lock-in mechanisms within CCA policy development, as well as a current lack of 
CCA implementation. Until recently, policies essentially focused on infrastructural and technological measures in 
water management and additionally ignoring CCA on heat and drought. Lock-ins are determined specifically on 
the basis of performance on spatial planning (infrastructure), governance and human behaviour (institutions). This 
research aims to provide insight in lock-in mechanisms that lead to a status quo in CCA implementation. The review 
of the research results shows that: 

1. an impressive number of lock-in mechanisms has been reported from experts’ points of view; 
2. lock-in mechanisms are not adequately defined or recognised in practice; 
3. the most frequently reported lock-in mechanisms relate to the institutional domain (governance and 

human behaviour) and spatial planning (infrastructure). 
 
The main findings of this research endorse total system approaches (food chain, water systems, energy transition, 
etc.), while focusing on the use of natural systems (both aquatic and terrestrial), expelling the exclusive use of 
technologies in water management. Based on land use, we should divide between a focus on rural areas and urban 
areas and address crucial actors specifically, i.e., agriculture (rural areas) and civilians (urban areas). Additionally, 
all this asks for good communication, adequate budgets, human capacity, facilitating expert engagement, and 
access to knowledge. These facts represent complexity in policy development and implementation. A 
transformation of thinking and acting (different mindset) in society is needed to realise a sustainable adaptive 
system to climatic changes and to enhance biodiversity. To prevent lock-ins it is essential to concentrate on 
institutions and human behaviour and additionally meeting space to implement CCA in practise. 
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Samenvatting  
472 words | 500  words max.     

 
 
Klimaatverandering beïnvloedt het natuurlijke en menselijke sociaaleconomische systeem. Naast mitigatie en 
natuurbehoud speelt klimaatadaptatie een essentiële rol in strategieën voor klimaatverandering. De noodzaak 
voor de implementatie van klimaatadaptatie wordt al decennia erkend, hoewel acties tot nu toe achterblijven. Dit 
impliceert een kloof tussen beleidsontwikkeling en de uitvoering. Inzicht in beleidsprocessen en het functioneren 
van instituties is daarom essentieel, zeker nu de uitvoeringsfase van het huidige beleid ontbreekt of voornamelijk 
nog is gericht op waterbeheer, waardoor een status-quo-modus ontstaat. Een dergelijk fenomeen staat bekend 
als een ‘lock-in’. 
 
Het doel van dit onderzoek is gericht op het blootleggen van mogelijke ‘lock-ins’ op het gebied van natuurbehoud 
en het vergroten van de biodiversiteit in het Geuldal in Nederland. Daarbij is aandacht voor het begrijpen en 
verklaren van optredende lock-in mechanismen en aanvullend het formuleren van aanbevelingen voor toekomstig 
beleid. 
 
Om een gefundeerde theorie te vinden, wordt een theoretisch en empirisch interdisciplinair onderzoek 
uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende kwalitatieve methoden, zoals semigestructureerde 
interviews met experts, literatuurstudie en veldbezoeken. Daarbij worden in dit onderzoek drie categorieën van 
lock-in mechanismen beoordeeld, namelijk rond instituties, infrastructuur & technologie en menselijk gedrag. 
 
De onderzoeksresultaten duiden lock-ins aan binnen het lokale klimaatadaptatiebeleid. Het beleid was tot voor 
kort vooral gericht op infrastructurele en technologische maatregelen in het waterbeheer en negeerde daarnaast 
klimaatadaptatie in beleidskwesties over hitte en droogte. Lock-ins worden vooral bepaald door de prestaties op 
ruimtelijke ordening (infrastructuur), governance en menselijk gedrag (instituties). Dit onderzoek heeft tot doel 
om inzicht te geven in lock-in mechanismen die leiden tot een status-quo in de implementatie van 
klimaatadaptatiebeleid. Uit de onderzoeksresultaten blijkt het volgende: 

1.  er wordt een indrukwekkend aantal lock-in mechanismen gerapporteerd vanuit het oogpunt van experts; 
2.  lock-in mechanismen worden in de praktijk niet adequaat gedefinieerd of erkend; 
3.  de meest gerapporteerde lock-in mechanismen hebben betrekking op het institutionele domein (bestuur 

en menselijk gedrag) en ruimtelijke ordening (infrastructuur). 
 
De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek onderschrijven een totale systeembenaderingen (voedselketen, 
watersystemen, energietransitie, etc.), waarbij de primaire focus ligt op het gebruik en de inzet van natuurlijke 
systemen (zowel aquatisch als terrestrisch). De beleidsfocus gericht op het voornamelijk toepassen van 
technologische maatregelen dient gewijzigd te worden. Daarnaast dient in het beleid op basis van het landgebruik, 
gebaseerd op eigendom, een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds plattelandsgebieden en 
anderzijds stedelijke gebieden. Dit alles vraag daarnaast om goede communicatie, toereikende budgetten, 
capaciteit, deskundigen en kennis. Hoewel het voornoemde leidt tot een duurzaam adaptief systeem ten behoeve 
van klimaatverandering en de verhoging van de biodiversiteit, blijft het klimaatadaptatiebeleid complex. Een 
verandering in het denken en handelen (andere mindset) in de samenleving zal tevens nodig zijn. Om lock-in 
situaties te voorkomen is het vooral noodzakelijk om aandacht te hebben voor instituties en menselijk gedrag. 
Echter om CCA maatregelen te implementeren is ook ruimte nodig, waarmee er ook oog moet zijn voor ruimtelijke 
ordening.  
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 “The dependence of human rights on biodiversity”  
 

“The full enjoyment of human rights, including the rights to life, health, food and water, depends 
on the services provided by ecosystems. The provision of ecosystem services depends on the health 
and sustainability of ecosystems, which in turn depend on biodiversity. The full enjoyment of 
human rights thus depends on biodiversity, and the degradation and loss of biodiversity 
undermine the ability of human beings to enjoy their human rights.” 

     
      (United Nations Human Rights Council, 2017, p.3) 
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1 Introduction 

  
There is increasing evidence of the human role in changing climatic conditions (Rockström et al., 2009; 
Steffen et al., 2015). Meteorological changes, affecting the Earth system, lead to an increasing number of 
severe weather events and increasing intensities. Above all, causing damage to the human society as well 
leading to ecosystem losses and the loss of biodiversity (Jathar et al., 2013; European Environmental Agency, 
2020-a; Kramer & Ware, 2021; World Meteorological Organization, 2021; Wesselink, 2021). The impacts of 
climate change in the Geuldal area became a focus of attention in July 2021. Severe rain showers caused 
local floods, as a result of extensive water discharges, leading to considerable damage and public 
consternation in the Netherlands, Belgium and Germany. Pictures are included for illustration purposes in 
Appendix 3. Based on scientific research, the cause of these events is ascribed to human-induced climate 
change (Kramer & Ware, 2021; Wesselink, 2021). Adapting life on Earth to climatic changes and adjusting to 
expected climatic conditions in the future, are part of the climate change adaptation (CCA) strategies (NASA, 
2020). It might even mean adapting to the worst, as postponing measures to climatic changes will challenge 
future measures to be effective and will require increasingly more financial resources (United Nations, n.d.-
b).  
 
 
Photo 1:   
Due to continued heavy precipitation roads turned into streams of water in the summer of 2021 in the Geuldal area, as well as in Belgium 
and Germany. 
(source: researcher). 
 

     

       Introduction   1. 
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1.1 Consequences of Climate Change  
 Although higher atmospheric CO2 concentration and temperature might be seen as advantages to agricultural 

crop growing, the impacts of the changing climate conditions will severely threaten agricultural crop yields (Klein 
Tank et al., 2015; Hannah, 2021-i). Additionally, non-market impacts will increase risks and might evolve 
exponentially after transcending climate systems’ tipping points (OECD, 2015). 

 
 Based on current perspectives and expectations, a total ban of anthropogenic carbon dioxide emissions today 

would still effectuate climatic changes for 1,000 years to come (Cairns, 2010). The latest Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) assessment report indicates the highest atmospheric CO2 concentrations over the last 
2 million years, causing increased radiative forcing, which increases global warming (Alexander et al., 2013; Allan 
et al., 2021). Since the industrial era, the observed global mean surface air temperature has been substantially 
increasing, see Figure 1 (Alexander et al., 2013; Arneth et al., 2020).  

 

 
Scientific research points out that there is indisputable evidence that humans are part of the problem causing 
climatic changes, and thus global warming. Human induced climate changes are provoking alterations to 
meteorological conditions and increasing impacts caused by extreme weather conditions and climate events 
(Hildén et al., 2018; Allan et al. 2021; Kreienkamp et al., 2021; World Meteorological Organization, 2021). This 
results, with high confidence, in impacts on both natural resources (water quality, state of ecosystems, state of 
biodiversity, etc.) and the human system (agriculture, tourism, human health, etc.). Regional climatic conditions 
will be perturbed, as current climatic zones in the Northern Hemisphere shift up to the north, regulating seasonal 
climate conditions to milder winters and increased warm days in summer (Alexander et al., 2013; Klein Tank et al., 
2015; Arneth et al., 2020). Furthermore, these changes will result in an increased frequency and intensity of heavy 
precipitation, thunderstorms, and exceptional hot weather conditions (Klein Tank et al., 2015; Timmermans et al., 
2017; Hildén et al., 2018; Arneth et al., 2020; World Meteorological Organization, 2021). Climatic changes 
subsequently, hinder nature conservation and sustainable development (European Commission, 2020-b). 
Changing climate conditions eventually burden the intrinsic values of ecosystems and values of ecosystem services 
(Alho, 2008; European Commission, 2020-a; Yuan & Lo, 2020), e.g. regulation, provision, supporting and cultural 
services (McNeely & Mainka, 2009; Hannah, 2021-f). Hereby affecting the ecological, social and economic systems 
(Bernstein et al., 2007; Sanderson & Hildén, 2018) and thus indirectly affecting human wellbeing (Costanza et al., 
1998; Reijnders, 2009). Shifts of climatic zones result, with high confidence, in shifts of seasonal activities of 
species, loss of vegetation, droughts, boreal disturbances, wildfire damages, changes in crop yields and pest 
outbreaks. Also, new risks can be borne out of these changing climatic conditions, such as vector borne diseases, 
leading to changing species’ environmental living conditions, causing irreversible effects on ecosystems and 

 
 
 

 
 

 
  
 Figure 1:   

Visual of observed changes of the 
global mean surface temperature 
(GMST), natural warming and 
cooling, human-induced warming 
and combined responses, since 
pre-industrial period. From 
“Globalwarmingindex.org -- 
Tracking progress to a safe 
climate”, by Environmental Change 
Institute. (2020). 
(https://gwi.ouce.ox.ac.uk/). In the 
public domain. 

 

https://gwi.ouce.ox.ac.uk/
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causing the absence of species (Arneth et al., 2020; Hannah, 2021-d). According to Hannah (2021-h), climate 
change is the aspect that turns regional events into global catastrophise. Based on historic events, changing 
climatic condition led to the extinctions of species in the past. Climatic conditions are of great importance for the 
presence or abundance of certain species (Hannah, 2021-d), as living conditions and the “fitness of survival” of 
species is determined by species’ “climatic and physical tolerances” (Hannah, 2021-a, p.6). Changing climatic 
conditions will present species with a choice to die, adapt or migrate (Hannah, 2021-d).  These alterations to the 
natural system might facilitate thereafter function as drivers, facilitating new climatic changes and thus causing 
causal relationships (Bernstein et al., 2007). The recovery of nature, enhancing biodiversity and climate changes 
cannot be approached separately, but ask for combined programs and policy or strategic visions (Kok & Visseren-
Hamakers, 2021).  Climate change and the approach to enhancing biodiversity are inseparable, this clearly follows 
out the fact that global warming is shifting the biological clock. Blossoming is, for instance, brought forward, 
causing mismatches between species. Such mismatched, like for instance pollination, have actually already been 
observed (Hannah, 2021-e). 

 
 Unless CO2 emissions are significantly reduced, global warming is expected to increase in the next decades, leading 

to more impacts related to climatic changes (Allan et al. 2021). Based on storylines, expected scenarios for North-
Western Europe are an increasing intensity of heavy rainfalls (up to 20%), and an increased frequency of 
heatwaves, causing longer periods of droughts or extreme flooding (Hildén et al., 2018; World Meteorological 
Organization, 2021). 
 

1.2 Planetary Boundaries 
Environmental climatic conditions have been exceptionally stable for approximately 10,000 years (Rockström et 
al., 2009). This stability is crucial for modern human society (Sellers et al., 2019). Human-induced climatic changes 
undermine this stability of the Earth system, known as the Holocene. The Earth system’s responses are non-linear, 
meaning that changes can be characterised as abrupt and changes can promote irreversible situations (Rockström 
et al., 2009). This means that after irreversible damage to the Earth’s system has occurred, current measures to 
climatic changes will no longer be effective (Cairns, 2010). For this reason, there is an urgent need for a sustainable 
use of the Earth system (Steffen et al., 2015). To maintain the Holocene’s environmental state, it is crucial to focus 
on the components which define the status. One often-used scientific framework is the ‘planetary boundaries’ 
framework, consisting of nine discerning planetary systems (Figure 2). Complying with planetary boundaries will 
ensure a safe operating and sustainable use of the Earth system (Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015). 
 

  
 
Disturbances of the Earth’s natural cycles will disrupt life on Earth. Consequently, climate change and biodiversity 
are crucial for the Earth systems’ operation and are mentioned as core planetary boundary systems (Steffen et al., 
2015; Hannah, 2021-c).  

 
 
 
 
 
 
Figure 2:   
The planetary boundary framework indicates for nine 
components the current status of risks to the Earth system, 
varying from ‘safe’ (green area) to ‘uncertain risk’ (orange) 
until ‘beyond uncertainty’ leading to high risks of damage to 
the Earth system (red area).  
From “The planetary boundaries” [Illustration], by Furman et 
al., 2018 (https://www.syke.fi/en-
US/Research__Development/Circular_economy/Circular_eco
nomy_infographics/The_planetary_boundaries(59398)). Cop
yright 2018 by Syke & Sitra. Reprinted with permission. 
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1.3 Adaptation to Climate Change 
 As climate change continues, climate change adaptation (hereinafter referred to as CCA) is necessary (European 

Commission, 2013), in order to reduce climate change impacts, reducing vulnerability, improving adaptation 
capacity of various human and natural systems, e.g. countries, nature areas, individuals, private sectors, … etc. 
(Campos et al., 2018). The concept of adaptation acquired growing attention since the 1990s (Brown & Westaway, 
2011; Janssen & Ostrom, 2006). However, the implementation of adaptation measures is still in its infancy 
(Biesbroek et al., 2013). Therefore, adapting to severe climatic changes still demands more recognition (Jathar et 
al., 2013; Teeffelen et al., 2014; Banuri et al., 2019; Vautard et al., 2020). Additionally, adaptation is crucial for 
nature conservation and creating sustainable ecosystems (European Commission, 2020-b) to enhance 
biodiversity, as well as to maintain ecosystem services (Scarano, 2017).  

 
 Adaptation measures on local bases are relevant. As climate change impacts often manifest locally, adaptation 

measures are obtained locally and observation can best be done at these local levels (OECD, 2009). Furthermore, 
adaptation is a crucial aspect to sustainability, and is a focus within the UN Sustainable Development Goals (United 
Nations, 2015). Humans have been coping with adaptation in the past to adapt their lifestyle to local climatic 
conditions. Current CCA demands measures defined into different societal levels, infrastructural adjustments and 
behavioural changes (Fisher, 2012). According to Sanderson & Hildén (2018, p.2), “Adaptation is a process whose 
characteristics are sector, scale, society and ultimately time-specific. “ 

 
 Future scenarios strongly depend on the social and political attention for climate change. This interest from society 

determines, additional to the state of the environment, the way in which adaptation for climate change is 
implemented (Hildén et al., 2018). Additionally, nature’s ability to adapt to changing climatic conditions, or in 
other words the adaptive capacity of ecosystems, is crucial (Convention on Biological Diversity, 2004; Nienhuis, 
2009; White et al., 2001) and is a precondition to adaptation (Nelson et al., 2007). However, present policy on 
climatic changes focusses merely on mitigation (Roberts et al., 2020), resulting in a ‘wait & see’ approach of actors 
and stakeholders on adaptation (Warren et al., 2012; Huitema et al., 2016). This inactivity can be caused by so-
called ‘lock-in’ – a concept that is often used in the literature on carbon lock-ins (Seto et al., 2016) – resulting in a 
minimised effect of societal changes or transformations.  
 

1.4 Research Objectives on CCA Policies  
 This research focusses specifically on adaptation to climate change, considering the case of nature conservation 

and biodiversity in the Natura 2000 area ‘Geuldal’ in the Netherlands. Actions on adaption are currently still in 
their infancy, compared to measures and policies on mitigation. The reasons why adaptation is lagging behind are 
not clear. Literature study so far revealed limited local attention and constrained policy documents. This could 
underline the fact, found in the literature, that the overall actions on nature preservation and improving 
biodiversity are still insufficient (Spyropoulou et al., 2010; Biesbroek et al., 2013; Ligtvoet et al., 2015; BirdLife 
International, 2019). In current CCA policy processes the implementation stages of a unilaterally focus on water 
management (infrastructure and technical measures) is encouraging a status quo mode. This relation to a status 
quo, in the literature, is also known as a ‘lock-in.’ The reasons for the occurrence of adaptation lock-ins are diverse. 
According to the literature, a vast list of possible lock-in mechanisms can be determined, see Appendix 2 (Ajaps & 
McLellan, 2015; Burton et al., 2001; Klein et al., 2014; Klitkou et al., 2015; Lehmann et al., 2012; Yohe & Tol, 2002). 
Concentrating on actors and stakeholders engaged in CCA regarding nature and biodiversity conservation in the 
‘Geuldal’ Natura 2000 area in the Netherlands, research is conducted on the occurrences of lock-ins. This study 
was implemented as research under the umbrella of the ‘ADAPT Lock-in’ project. Using, for the reason of equality 
between different studies, the view of Seto et al. (2016) as a starting point for lock-in mechanisms. This means 
that this research concentrates on three specific types of lock-in mechanisms: i.e., institutional, behavioural, 
‘infrastructural & technological’ lock-in types. Focussing on these specific lock-in types and in finding possible 
explanations for lock-ins, the research objectives are meant to generate a proposal for future policy developments 
on CCA. Additionally, clarifying: “How and to what extent is policy change for preserving nature and enhancing 
biodiversity under future climate change hindered or facilitated in the ‘Geuldal’?”   
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2 Literature review & Conceptual framework 

 Literature Review & 
Conceptual Framework 

 
 

  
The climate system of planet Earth consists of five dominant components: the atmosphere, hydrosphere, 
cryosphere, biosphere and land surfaces (Baede et al., 2001). All these components are forced or influenced by 
external forcing mechanisms.  These forcing mechanisms heat up the Earth’s surface and the atmosphere (Baede 
et al., 2001; Hannah, 2021-a).  Although the Earth’s state does fluctuate naturally, human-induced climate change 
lead to increased temperature rises (Hannah, 2021-a). In the case of complex environmental issues, like climate 
change, there will not be one single solution that solves the problem. Political, economic and technical obstacles 
within current mitigation policies, the presence of current climatological impacts, and the delay of nature’s 
response to mitigation efforts underline that mitigation alone will not be sufficient to control the impacts of 
climate change. Moreover, natural adaptation processes have certain limits. Therefore, planned adaptations, for 
instance through policy development, are necessary (Smit et al., 2000). There is a crucial need for adaptation 
measures (International Civil Aviation Organization, n.d.; Janetos, 2020), as well as an urgent call for a synergy 
between mitigation and adaptation (International Union for Conservation of Nature, 2018; Roberts et al., 2020). 
According to Kotilainen et al. (2019, p. 576): “Lock-in eventually causes path dependency, limiting the options of 
the actors, institutions and networks.” This literature review focusses on current views and action on CCA policies, 
including lock-in. It moreover displays the way in which CCA was addressed in the past and is currently addressed. 
In Appendix 2, an exhaustive review on the literature study of this research is presented, giving more information 
on the background of this field of interest. This background information is crucial to better understand the 
interrelations between other measures to climate change (mitigation and conservation), and the complexity of 
this subject. The literature study is moreover the basis for the conceptual framework. The following sections 
describe the conceptual framework in Figure 4..  
 
Photo 2:  
Natural fields with grazing animals near forest and cultivated lands, as well as local retaining buffers in Vijlenbos – Geuldal.  
(source: researcher). 

  2. 
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2.1 Analysing Adaptation Cycles  
Ecosystems, like any other complex adaptive systems, experience times of growth, decay and restoration or 
renewal, driven by internal or external drivers (Atwoli et al., 2021). Holling et al. (2002-a) wonders why the world 
did not yet collapse? Referring to the adaptive capacity, Holling et al. (2002-b) points out that both natural and 
human systems in the past were able to adapt to radical changes and severe transformations in the past. Especially 
for vegetation the respond to fast changing circumstances have been observed as a possibility, based on historic 
data (Hannah, 2021-g). For this reason, the current systems, both natural and human, survived. Although, taking 
this knowledge into account, it becomes clear that adaptation is an important topic when focusing on climate 
change. To underpin this dependency, it is needed to focus on scales. According to Holling et al. (2002-a, p. 15), 
“most terrestrial systems, geophysical controls dominate at scales larger than tens of kilometres”. Vegetation for 
instance absorbs radiation and does prevent local air layers from heating up, compared to stony surfaces (Vrijhof, 
2020). For this reason, humanity and human development depends heavily on the natural systems. The human 
system cannot function properly without the natural system (Ostrom, 2009). Hereby, the adaptive capacity is 
crucial for adaptation goals and on the other hand, adaptation is crucial for the recovery and level of resilience of 
natural systems (Janssen & Ostrom, 2006; Nelson et al., 2007), see Figure 4. For this reason, it is important to pay 
attention to lock-in situations and the consequences of a lock-in. 
 
To illustrate the meaning of ecosystems adaptation and the consequences of lock-in mechanisms, the Panarchy 
can be used. Ecosystem’s growth, decay and the recovery are illustrated in a causal loop, called an adaptative 
cycle. The Panarchy refers to the way in which complex systems interact and create resilient systems. Although 
the Panarchy theory is not perfect and is based on a theoretical framework, using empirical evidence. The 
Panarchy is, however, specifically meant to understand global climatic changes and interactions which occur in 
adaptation processes (Holling et al, 2002-a; Price, 2003; Garmestani et al., 2009; Feliciotti, 2018). The adaptation 
cycle of ecosystems is expressed as a continuous process and refers to the way in which complex systems interacts 
with triggers e.g., drivers or disturbances (Davoudi et al., 2012). Repetition of these cyclical loops means the 
system is resilient (Figure 3). This resilience of a system, for instance an ecosystem, is determined by the phase in 
which the adaptive cycle resides. Additionally, the cyclic movement can be disturbed by so-called traps (Figure 3). 
The rigidity trap prevents the system from adopting new innovations, caused by for instance bureaucracies, 
resistance of powerful groups to change, etc. Moreover, the system’s ability to leave the back loop can be 
prevented due to a lack of resources, ideas, or wait-and-see approaches in decision-making (poverty trap). These 
traps delay system change or will even cause the system’s ability to adapt or change to come to a standstill. The 
traps can be considered as a visualisation of potential lock-in mechanisms to adaptation, preventing further 
adaptation (Biggs et al., 2010). In the interest of this research we use a cycle of a social system and natural systems 
to adaptation. The adaptive cycle is built on four different phases, divided into four quadrants i.e., ‘exploitation 
(r)’, ‘conservation (k)’, ‘release (Ω)’ and ‘reorganisation (α)’ phases. The causal loop is divided into a front loop and 
a back loop. The front loop is characterized with incremental innovations, strengthening the system or trajectory 
of change. Starting in the ‘r’-phase, the system is characterised as highly resilient, relatively simple and stable. 
Moreover, the organisational structure between system components exists of low interconnections. Dominant 
actors and processes incrementally settle and start interconnecting or improving existing ideas or processes. 
Incremental and evolutionary improvements will create a rigid and less flexible system, a system with large 
opportunities to success and on the other hand, increasing vulnerability. Subsequently, the interconnections 
within systems’ component and actors are becoming increasingly more efficient and specialised e.g., patches of 
vegetation are interconnecting in size to create a forest. The system eventually enters the K-phase. Within the 
conservation phase, or mature state of the system, the system becomes less resilient and unstable over time e.g., 
ecosystems becoming more vulnerable to fires, drought, climatic changes. A disturbance can eventually trigger 
the system to abrupt and chaotic collapse. The system is heading into to the back loop - into destruction. In the 
Release (Ω) phase accumulated energy and resources are released. New opportunities and systems’ alternatives 
will, however, arise over time. The system enters the back loop into phases characterised with radical innovations 
and increasing uncertainties (α-phase). These radical innovations can drastically change systems characteristics 
and lead to systems’ transformations restructuring the system. This transformation (α-phase) will arise in the r-
phase. Resources accumulate, competition within the system rises, and (bio)diversity increases. The appearances 
of the adapted system arise during the system’s restorations. The recovering system can both be restored to its 
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former characteristics or endured a total transformation (radical innovations) and radically changing the system’s 
characteristics. Focusing on radically changed ecosystems, this could mean that (invasive) species can suppress 
former dominant species and transform the ecosystem into a total new system with different characteristics, 
which also might have consequences for agriculture and thus, the economy (BES Urban Lexicon, 2013; Biggs et al., 
2010; Davoudi et al., 2012; Feliciotti, 2018).  

 
Figure 3:   Adaptive cycles displayed in a causal loop diagram (Biggs et al., 2010). From “Navigating the back loop: fostering social innovation 

and transformation in ecosystem management,” by R. Biggs, F. R. Westley, & S. R. Carpenter, 2010, Ecology and Society 15(2), article 
9, p. 4 (http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss2/art9/). Adapted from “Panarchy: Understanding Transformations in Human 
and Natural Systems,” by L. C. Gunderson, and C. S. Holling, editors, 2002b, Figure 2-1, p. 34. Copyright © 2002 Island Press. 
Reproduced by permission of Island Press, Washington, DC. 

 
These different phases in the complex systems, such as for instance ecosystems, can be projected in time and 
place and can occur simultaneously with other adaptation cycles of other processes, with a unique adaptation 
cycle for each complex system. However, the time and scale may differ. For example, the ecological process of 
growing branches will be faster and will take place on a limited scale compared to the systematic process of a 
growing forest that requires a longer development time and will have effects over a much larger scale when it 
comes to development or destruction (Davoudi et al., 2012). Holling et al. (2002-a) indicates the four phases in 
time frames. The conservation phase is the phase of relative stable conditions over approximately 10,000 years 
and atmospheric CO2 concentrations of 260-280 ppm. This stable phase might reflect the current era of the 
Holocene (Rockström et al., 2009). Based on data of Ritchie & Moser (2020) CO2 concentration in the atmosphere, 
exceeded the 280 ppm level in the 18th century (start of industrial era) and is increasing ever since. This could 
suggest a starting point for a transformation into the next phase; when observing current atmospheric CO2 
concentrations the level in 2021 exceeded the 417 ppm (NASA, 2021). This suggests entering a phase of decay 
and crisis, the release phase (see Figure 3). In the release phase CO2 concentrations are increasing, according to 
Holling et al. (2002-a) up to 450 ppm, and will last approximately 250 years. This would mean that the current 
system is approaching the release phase. This phase could be influenced by the rigidity trap or will gradually direct 
to the reorganisation phase (lasting approximately 30 years), followed by the phase of renewal in the exploitation 
phase (lasting approximately more than 30 years). Leading eventually to recovery or a total transition of systems, 
such as ecosystems for instance. 

Start transform
ation 

Crisis| Climate Change  Renewal  

260-280 ppm CO2 | 
± 10,000 years 

Up to 450 CO2 |  
± 250 years 

< 450 ppm CO2 |  
> 30 years 

< 450 ppm CO2 |   
> 30 years 

Starting point* 

http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss2/art9/
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2.2 Socio-ecological Systems’ interaction 
To understand the position of CCA in climate change policies and the interactions between systems, a framework 
was created from a desk study, see Figure 4. It is partially based and build upon the socio-ecological framework of 
Ostrom (2009), focusing on both the human and the ecological system. Additionally, in Ostrom’s framework four 
domains (climate change, impacts, socio-economic development path and drivers) interact concerning climatic 
changes and measures for mitigation, adaptation and conservation [6]. Drivers will evoke climatic changes, 
possibly leading to feedback [1]. On the other hand, climate change affects the human and natural system, possibly 
inducing system adaptation or transformation [2]. Moreover, these changes to the human and natural system will 
affect the socio-economic development path [3], subsequently affecting drivers to climate change [4] (Bernstein 
et al., 2007)1. 
 

2.3 Measures to Climate Change 
 The second cluster of Figure 4 represents the approaches on measures to climate change [5]. Basically, the 

implementation of measures starts with institutionalising policies on CCA, hereby preferably focusing on three 
different aspects: mitigation, adaptation and conservation (European Environmental Agency, 2020-b; Klein et al., 
2005-a). A synergy between these three aspects reinforces the effectiveness of policy objectives [6] (Bernstein et 
al., 2007; International Union for Conservation of Nature, 2018; Roberts et al., 2020). Regarding the 
implementation of measures, adaptation and mitigation interact with feedbacks to the social-economic system 
[7]. Subsequently, adaptation interacts with the human and natural system [8] and mitigation with drivers of 
climate change [9] (Bernstein et al., 2007). 

 
2.4 Research Objectives: the Adaptation Process 

 Focusing exclusively on the research objectives, the third cluster portrays the adaptation process. Mitigation and 
conservation are left out of the cluster, although these should be taken into account when completing the total 
picture of the conceptual framework. Thus, this framework is not imagining a total systematic interaction between 
determinants in the CCA process. It, moreover, underpins the complexity of the approaches on measures to 
climate change. Concentrating exclusively on adaptation policies [10], measures to CCA can vary from incremental 
adjustments of ecosystems to more radical measures. Successful implementation of CCA measures depends [11] 
on both the ability of ecosystems to adapt [13] and the adaptive capacity [12] of ecosystems. As ecosystem 
services depend on long-term stability, both the ability to adapt and the adaptive capacity, as well as conservation 
measures to enhance biodiversity, should be taken into account for the success of policy objectives (White et al., 
2001; Convention on Biological Diversity, 2004; Nienhuis, 2009). Focusing on the natural system (lower part of 
cluster 3), the adaptive capacity [12] concerns ecosystems sensitivity, managing capacity, vulnerability, coping 
range, critical levels, stability, robustness, resilience and flexibility [12] (Burton et al., 2001; Long, 2011; Phillips, 
2015). Additionally, due to a lack of knowledge on the impact of climate change on animal behaviour, conservation 
behaviourists urge improving knowledge on species’ behaviour. Buchholz et al. (2019) point out the need for 
participation of animal behaviourists in policy development to ensure successful implementation of measures in 
practice. The adaptive capacity will, together with the ability to adapt of the human system, determine the 
effectiveness of adaptation policies. Facing adaptation in the human system, adaptive capacity depends on various 
determinants [13] (White et al., 2001; Klein et al., 2014). Determinants can lead to lock-ins on CCA policies. By 
focusing carefully on these situations, lock-ins could be prevented or solved (Lehmann et al., 2012). Lock-ins exist 
in different groups of mechanisms or forces (Unruh, 2000). A literature study reveals the following,  not exhaustive, 
lock-in mechanisms regarding the adaptive capacity (Burton et al., 2001; Yohe & Tol, 2002; Lehmann et al., 2012; 
Klein et al., 2014; Klitkou et al., 2015; Seto et al., 2016):  
 spatial planning and the use of the infrastructure;  
 the lack of technology or lacking technological development; 

 
1  The left part of the Figure (mentioned under ‘Framework between different domains’) is adapted from “Summary for Policy makers”, by L. Bernstein, P. Bosch, O. Canzina, Z. 

Chen, R. Christ, O. Davidson, W. Hare, S. Huq, D. Karoly, V. Kattsov, Z. Kundzewicz, J. Liu, U. Lohmann, M. Manning, T. Matsuno, B. Menne, B. Metz, M. Mirza, … G. Yohe. In A. 
Allali, R. Bojariu, S. Diaz, I. Elgizouli, D. Griggs, D. Hawkins, O. Hohmeyer, B. P. Jallow, L. Kajfez-Bogataj, N. Leary, H. Lee, & D. Wratt (Eds.). Climate Change 2007: Synthesis Report 
(p. 26), 2007, IPCC (https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4_syr_full_report.pdf). In the public domain. 
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 institutional structure (efficiency) and interference to promote CCA measures, to unite society, to develop 
policies and to generate human resources. Subsequently, the access and equal availability of information 
and resources for policy and decision-makers;  

 social behaviour focusing on social and cultural aspects e.g., world views, societal values, lifestyles and 
norms; 

 economic and financial situation and development and the availability of financial resources; 
 the awareness of society to the impacts of climatic changes; 
 more lock-in mechanisms mentioned in literature are supplemented in Appendix 2.   

 Focusing on determinants mentioned as research objectives in section 1.4, the main lock-ins are infrastructural & 
technological, institutional and behavioural lock-ins [13] (Seto et al., 2016). Determinants, however, can differ 
depending on the views or objectives of the researcher. Although the focus on each determinant separately is 
crucial, the interrelationships between these determinants are more important, as determinants affect the policy 
outcome in reinforcing, weakening or delaying processes of change to adaptation [14] (Foxon, 2002; Klitkou et al., 
2015).  Concentrating on adaptation, the adaptive capacity of nature is important to resilience and changes in the 
social-ecological system, see cluster 4 in Figure 4. Outcomes of the adaptation process can have two results: 
resilience and transformation [15]. Resilience refers to the restructuring of ecosystems to build resistance to 
climatic changes and to maintain ecosystem objectives. Transformation2, however, fundamentally changes 
ecosystems’ characteristics. Eventually, both outcomes affect and interfere with the ecological and the social 
structure [16] (Bettini et al., 2015). This circulation of interactions to address climate change adaptation measures 
in policies and the effects these measures have, is a continuous cyclical process. It is crucial to understand that 
every decision might have consequences for other systems. CCA problems should not be addressed in isolation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  In the literature, resilience has also been considered as the outcome of transformation, incremental adoption and resistance to change (Pelling et al., 2016). Based on other 

literature results, for instance the use of the Panarchy cycle (Figure 3) and the way in which ‘transformation’ is interpreted in this study, the starting point is that transformation 
and resilience are different aspects and goals to adaptation strategies. Transformation will eventually have significant consequences for ecosystems’ appearances, while resilience 
can be seen as the adaptation based on the adaptation cycle of the Panarchy. Moreover, some scholars interpret transformation as a different aspect next to adaptation (Miller 
et al., 2010). In this research study transformation is, however, seen as a possible result of adaptation, for the reason that most of the literature sees it this way. 

Figure 4 [next page]:   
Conceptual framework (source: Researcher).  
This figure is compiled based on a desk study, using various sources,.i.e. Ajaps & McLellan, 2015; Bernstein et al., 2007; Bettini et al., 2015; Biggs 
et al., 2010; Buchholz et al., 2009; Burton et al., 2001; Convention on Biological Diversity, 2004; Crump et al., 2019; European Environmental 
Agency, 2020-b; Foxon, 2002; Garmestani et al., 2009; Kates, et al., 2012; Klein et al., 2005-a; Klein et al., 2014; Klitkou et al., 2015; Lehmann et 
al., 2012; Long, 2011; Miller et al., 2010; National Climate Change Adaptation Research Facility, 2017-a; Nelson et al., 2007; Nienhuis, 2009; 
Pelling et al., 2015; Phillips, 2015; Price, 2003; Seto et al., 2016; White et al., 2001; Yohe & Tol, 2002. 
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3 Research objectives and questions   

 Research Objectives & 
Questions 

 
 

  
European climatic conditions are gradually changing (Haarsma et al., 2009; Vautard et al., 2020), causing both 
direct and indirect impacts to the natural and human system. These changing climatic conditions also result 
in the loss of ecosystems and biodiversity (Jathar et al., 2013; Bettini et al., 2015; Ligtvoet et al., 2015; 
European Environmental Agency, 2020-a) and affect inter alia the agricultural sector, human health, and 
economic activity (OECD, 2015). Climate change is a complex issue and is shrouded by uncertainties and 
ambiguities. This makes policy- and decision-makers want to wait for more scientific proof (Lehmann et al., 
2012; Biesbroek et al., 2013; Huitema et al., 2016), as required investments are significant (Kates et al., 2012). 
The lack of certainty means that CCA policies differ from traditional ways of policy development and require 
flexibility in function of growing future insights (Zandvoort et al., 2017). For years, this led to unwillingness 
to integrate adaptation into climate policies. Adaptation was even considered a type of laziness to avoid 
coping with mitigating climate change (Pielke et al., 2007). This wait-and-see approach can be considered an 
example of a lock-in in which actors are waiting for governments to come into action (Biesbroek et al., 2010). 
Inaction towards biodiversity loss and adaptation to climate change in nature conservation can lead to 
significant escalating costs in the future (Stoett et al., 2019). Ambitious adaptation and mitigation policies 
can discontinue global warming and reduce future costs linked to the impacts induced by climate change 
(OECD, 2015). For CCA measures a local approach and local support are preferred, as impacts and policy 
implementation can best be observed locally (OECD, 2009). However, adequate attention of decision-makers 
is lacking, as current political debates are merely focusing on mitigation (Roberts et al., 2020). This lack of 
attention to CCA can, nonetheless, be seen as a lock-in (Seto et al., 2016), which could possibly be explained 
by the complex nature of climate change (Lehmann et al., 2012; Wielinga & Van Vliet, 2021). 
 
 
Photo 3: 
Characteristic half-timbered houses in Epen.   
(source: researcher). 
 

  3. 
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3.1 Knowledge Gap 
 In order to prepare for the impacts of climate change, focusing on adaptation is crucial. There seems to be a gap 

between policy development (principles) and practical implementation. Concerning CCA it is important to 
understand the rules of the game on climate change, including related processes and thus the way governance 
works out in practice (Smith & Lenhart, 1996). The aspects related to a ‘lock-in’ are important in this respect. 
Adaptation lock-in mechanisms are merely a problem within the social system and are often overlooked in the 
literature. Conclusions within the literature will often not go further than to emphasise “barriers to adaptation” 
(Huitema et al., 2016, p. 13). A lock-in refers to a tendency to put on hold the process of adaptation measures 
(Erickson et al., 2015), see Figure 3 and 4. It is important to understand why these lock-ins occur, what is needed 
to avoid and/or overcome them, and in which way policies can be improved on adaptation to climate change. 
Subsequently, it is essential to understand how individuals, organisations and governmental institutions 
experience adaptation to climate change (National Climate Change Adaptation Research Facility, 2017-b). The 
scope of decision-makers should therefore extend to connecting different sectors of society into integrated 
policies (Klein et al., 2005-a; European Environmental Agency, 2020-b). For instance, regarding ecosystems 
resilience, decision- and policy-makers must focus not only on adaptation. Besides, an essential and crucial 
relationship must be established with mitigation and nature conservation as well. This is one of the aspects that 
makes CCA a complex issue and understanding these policy processes is crucial for proper implementation of CCA. 
(Klein et al., 2005-a; European Environmental Agency, 2020-b).  As part of an international research project (ADAPT 
Lock-in) on adaptation lock-ins, this research is specifically valuable for knowledge production. This research’ aim 
is to fill gaps, as there is currently limited knowledge and literature available on local CCA lock-ins dynamics. 

  
3.2 Research Objectives  

 This research on CCA policy lock-ins, in nature conservation and biodiversity, follows three successive objectives. 
First, it aims to identify types of lock-ins in climate adaptation policies. Second, it tries to find possible explanations 
for these types of lock-in mechanisms. And finally, it aims to generate recommendations for future policy designs. 
The research will focus on a variety of different experts, with as much diverse backgrounds as possible. A key factor 
for policy development on climate change adaptation (as well as mitigation) is to understand the processes of 
decision-making at different levels of governance and to find an appropriate mix of mitigation and adaptation 
measures, based on sustainable development (Denton et al., 2014). Additionally, the multi-level approach will 
ensure the integration of climate adaptation policies into various sectors and domains (Albini et al., 2017). Based 
on a preliminary study of the literature, it has been established that no data was available on CCA lock-in and lock-
in mechanisms, within the research area (Geuldal). During the interviews it became clear that local CCA policy 
development has just started and that only limited experience has been gained with regard to implementation of 
CCA measures, predominantly as a result of water management (e.g., water retaining reservoirs, dams etc.). This 
research has primarily focused on mapping and inventorying local barriers, within the research area, this is the 
first phase to become aware of a hold on in policy development and implementation. Subsequently, these barriers 
were analysed for the presence of lock-ins and lock-in mechanisms, see section 5.2.4. 

 
3.2.1 Framing 

 For this Master thesis, a problem analysis is carried out on climate adaptation policies. This thesis assesses to what 
extent current policy developments and implementations on nature conservation and enhancing biodiversity in 
concern of climate change are hindered, concentrating on three types of lock-in mechanisms i.e., infrastructural 
& technical, institutional and behavioural. Assessing possible explanations (mechanisms) for each type of lock-in 
and deducing recommendations for future policy designs. Mitigation, conservation and adaptation are preferably 
all taken into account to formulate an encompassing answer to address climate change, which is required for 
developing and implementing effective policies and strategies (Bernstein et al., 2007; International Union for 
Conservation of Nature, 2018; Roberts et al., 2020). However, efforts on adaptation to climate change seem 
limited in comparison to those on mitigation and conservation. Attempting to (better) understand lock-in 
mechanisms and to recommend strategies for (further) improvement in order to create more efficient future 
policy designs, this empirical cross-disciplinary research on CCA assesses bottlenecks (lock-ins) using an empirical 
mixed methods approach.  
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3.2.2 Area of Interest 
 The Dutch state is responsible for assigning Natura 2000 areas. Provinces are responsible for the design and 

implementation of policies on nature conservation and for the enhancement of biodiversity (Schouten, 2018). 
Expert knowledge applies to the term ‘expert’ in this research, referring to someone who is currently working for 
the province of Limburg, a municipality, or a nature management organisation, and who is responsible for the 
development or implementation of nature policy for the Natura 2000 area ‘Geuldal’ in the Netherlands, shown in 
Figure 5.   

     

Figure 5:   Detailed view on the designated Natura 2000 area ‘Geuldal’ in the Netherlands. Adapted from Natura 2000: Geuldal: Standard 
data form, by European Environmental Agency, n.d., (https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=NL9801041). 
In the public domain. 

3.3 Hypothesis 
 This research is based on three types of lock-in, mentioned by Seto et al. (2016), namely institutional, behavioural 

and infrastructural & technological lock-in mechanisms, as these are crucial contributors to carbon lock-ins. The 
hypothesis, therefore, is that these three types of lock-in also have a fundamental role to play in adaptation policy 
lock-ins related to nature conservation and enhancing biodiversity, in the area of interest.  

 
3.4 Project Description of ADAPT Lock-in Project  

 An extract of the ADAPT Lock-in project description is included in Appendix 1.  
 

3.5 Research Questions  
 This research studies the actors and stakeholders engaged in CCA with regard to nature and biodiversity 

conservation in the ‘Geuldal’ Natura 2000 area in the Netherlands. The scope is especially based on the occurrence 
of so-called lock-ins. The following research questions were formulated: 

 
 Main research question: 
 

“How and to what extent is policy change for preserving nature and enhancing biodiversity under 
  future climate change hindered or facilitated in the ‘Geuldal’?”    

 
Sub-questions:  

1. What types of lock-in exist in climate adaptation policies and their implementation regarding 
biodiversity and nature conservation in the ‘Geuldal’?  

2. What are possible explanations (mechanisms) for each type of lock-in?  
3. What recommendations for the future design and implementation of climate adaptation policies in the 

‘Geuldal’ may be inferred?  

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=NL9801041
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4 Research Approach & Methodology 
 

  

  
Using a mixed methodology approach, scientific research is conducted to assess the extent of hindrance or 
facilitation of CCA policies for preserving nature and enhancing biodiversity in the ‘Geuldal’ area in the 
Netherlands. Intending to understand lock-in mechanisms and to formulate recommendations for more 
efficient policy designs, the focus of this research is on the types of lock-in mechanisms occurring 
(infrastructural & technological, institutional and behavioural) and to possible explanations. An empirical 
but theoretical reflective cross-disciplinary approach is followed, using mixed methodologies. In this 
chapter the method evaluation and limitation of choices are expressed.  
 
 
Photo 4:   
Woodlands near Geuldal 
(source: researcher). 
 

 Research Approach & 
Methodology 

 
 

  4. 



                                                                                                               
                          Faculty of Science |  
                       MSc Department of Environmental Sciences

           
    

   

G.P.E.M. van den Hove                                                                                                                                                                                         Page |                                   
Thesis |  Nature is the key to Climate Change Adaptation  

24 

4.1 Research Design 
 This section focusses on the explanation of the research design, highlighting the choices made and justifying these 

choices. This enables others to evaluate the reliability and validity of the research. 
 
4.1.1 Research Philosophy 
 The research is presumed to be value-driven, preferring an empiric and pragmatic approach (responding to the 

circumstances), rather than methodologies focusing on strict theories (Cambridge Dictionary, n.d.; Dudovskiy, 
n.d.; Moon & Saunders et al., 2009; Blackman, 2014). The focus is on using various research methods to inventories 
and explain lock-in mechanisms. These elements fit best with the research philosophy of ‘pragmatism,’ as a 
pragmatic philosophy in research design will use any approach in order to understand the problem. It also fits the 
mixed methodology approach.  

 
4.1.2 Research Type 

The underlying research is based on an inductive approach, meaning that the approach of the research is bottom-
up: data is collected and analysed resulting in a grounded theory as a primarily goal (Business Research 
Methodology, n.d.; Saunders et al., 2009). Based on an inductive qualitative research approach, with the objective 
of finding grounded theories from patterns of analysed data, the research focusses on answering the research 
question; of which possible lock-in mechanisms on CCA exist at a local level within the Geuldal area (Business 
Research Methodology, n.d.; Dingemans, 2021). 

 
4.1.3 Research Strategy 
 The research objectives of the Adapt Lock-in project are based on a cross-disciplinary study of CCA, making use of 

an empirical approach with mixed methodologies in order to understand lock-in mechanisms and to draw 
recommendations for more efficient policy designs. To enable international comparison, a selection of research 
methods was made. As the present research is part of this international Adapt Lock-in project, the research 
strategy affiliates with the mentioned research methods. These include field visits, desk study and semi-structured 
interviews. Moreover, focus groups are mentioned in the methodology overview. In consultation with the thesis 
supervisor, focus group were excluded as a method due to practical difficulties in relation to the COVID-19 
pandemic. The aforementioned research methods are appropriate, for this and similar research projects, to 
answer the research questions. 

 
4.1.4 Ethics 
 Within the choice of methods, attention is given to ethics. Respect for ethics is a relevant part of academic 

research (Sheppard, 2020-b). The present research adopts the ‘Research Ethics Policies, Principles and Procedures’ 
of the Open University. Two types of ethical issues are relevant within this research, namely: the involvement of 
participants (in interviews), and the handling of personal and non-personal data. The applied research methods 
guarantee the anonymity of participants. By separating personal data from transcripts on a cross-reference list, 
the value of research data as well as participants’ anonymity is guaranteed. As such, the methods used for this 
research meet ethical conditions. To comply with ethics, interview data is anonymised and interview sources 
(expert names) are stored separately from interview records in a cross-reference document, which is only available 
for the research team of the ADAPT lock-in project. 

 
4.1.5 Research Planning  
 Based on a chronological longitudinal time horizon, research data is collected. The chronological planning time 

horizon facilitates collecting data over a longer period of time. It, moreover, enables additional research if needed 
(for instance, based on outcomes of the interviews) and provides means for snowball sampling during the period 
of conducting interviews, see Figure 6. 
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Figure 6:  Time horizon of research on lock-ins on adaptation to climatic changes in Geuldal. Adapted from “Het ontwerpen van een onderzoek 

[Designing a research]” Verschuren, P. J. M., & Doorewaard, J. A. C. M., 2015, p. 260. Copyright 2015 by P. J. M. Verschuren & J. A. 
C. M. Doorewaard |Boom Lemma uitgevers. 

 

4.1.6 Sampling Strategy 
 In the research design, a stakeholder analysis is made, based on a preselection of participants in the area of 

interest. Based on this preselection of important actors, experts are searched through a desk study focusing on a 
variety of backgrounds, interests and connection to the area of interest and the subject of CCA. 

 
4.1.6.1 Stakeholder Analyses 
 The research asks for a variety of actors with various backgrounds and interests to be involved for data collection. 

Identifying actors and stakeholders is, therefore, crucial. As the number of actors and stakeholders in the area of 
interest is very high, concessions have to be made for the implementation of this research. As the research 
focusses on lock-in mechanisms regarding policy development and implementation, the research concentrates on 
experts actively involved in, and/or responsible for or able to steer policy development regarding the ‘Geuldal’ 
Natura 2000 area in the Netherlands. The identification is, although, an iterative process, meaning that the actors 
are enlisted continuously during the research, as enhanced insights provide a more and more complete overview 
on the actors (Reed et al., 2009). The focus is on the most crucial and influential actors who are able to directly 
influence policy development and implementation.   

 
4.1.6.2 Prioritizing Actors 
 Based on a primary desk study, a preliminary list of actors and stakeholders is compiled (see Appendix 4). To 

determine ‘key players,’ based on interests and influence on the subject, actors are prioritised and categorised 
using a power/interest matrix (Figure 7). 
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 The reviewed list of actors and stakeholders is further analysed on the basis of relationships between actors and 

the motivation of actors for CCA. In this way the matrix in Figure 7 can be completed and a prioritisation becomes 
visible between actors and stakeholders (ProductPlan, 2021). This results in a second list of actors is used as 
starting point for planning and conducting interviews. Based on additional insights, during interviews, this list is 
further complemented to the eventual total list of interviewed experts, revealed in Appendix 5. All the listed 
experts in Appendix 5 have received an invitation, including personal notes, see an example in Appendix 6. In some 
cases reminders were sent. For reasons of protection of private data the list is anonymised. A full list of 
participants' names is known to the researcher. Invitees who responded positively were then scheduled for a 
personal interview. In addition to the use of a thorough actor/stakeholder analysis, a strategy of snowball sampling 
was used. In this strategy, remarks of participants or from the literature were used to identify other interesting 
actors (Reed et al., 2009). 
 

4.2 Data Collection Methods  
 The overall methodological approach of this research consists of field visits, literature study and semi-structured 

interviews. 
 
4.2.1 Data Sources 
 To obtain access to the history and background of policy processes and CCA implementation, a variety of methods 

is used for data collection. The research merely aims at primary data, using in situ data collection methods. 
Sometimes secondary data is used to better understand the problem of interest or policy processes in practice. 
Based on desk study, secondary data from digital libraries (in silico) is used for additional information and 
underlying results and conclusions.    

 
4.2.2 Desk Studies & Field Visits 
 Field observations are specifically used in this research to deduce the practical outcome of policy implementation 

so far, examining example projects on CCA, and to cross-check information gained through other research 
methods, resulting in some cases in an additional in-depth analysis of the collected data. Appendix 3 presents the 
results of the field observations. The desk research includes document reviews of (scientific) literature. Literature 
for desk studies is searched through open access data and preferably peer-reviewed articles, using search tools 
such as the OU library, ‘Google-scholar’ and academic e-mail services. By applying thematic keywords in the Dutch 
and English language, most recent data is preferably gathered for the present research. The collected and applied 
data consists of a variety of sources e.g., policy documents and policy review documents, and both academic and 
grey literature. Chapter 2 and Appendix 2 provides an overview of the outcome of the literature study. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7:   
Influence (power)/interest matrix, displaying actors/ 
stakeholder involvements on the subject, and the way of 
dealing with different stakeholder interests and influences 
during the research. Adapted from “Stakeholders matrix“, 
by Zirguezi, 2014, Wikipedia Commons,  
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stakeholders_
matrix.svg). In the public domain.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stakeholders_matrix.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stakeholders_matrix.svg
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4.2.3 Interviews  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Interviews were planned by using www.datumplanner.nl or based on a suggestion of the participants. Due to the 
limitations caused by the COVID-19 pandemic regarding face-to-face meetings, interviews were conducted using 
Skype or Zoom, and one participant preferred a telephone conversation. Interviews lasted on average 1 hour each, 
between 31 minutes and 1:11 hours. Answers were recorded by audio and video with consent. One interview was 
only audio-recorded with consent, because the interview was conducted using a telephone line. Interviews were 
conducted in the Dutch language, and the interview transcripts were also prepared in the Dutch language 
(Appendix 8). Like the list of participants, the transcripts are also anonymised. Subsequently, the interview 
transcripts were uploaded for coding, using coding tags in English. The transcripts and the coding process form 
the basis for the results in Chapter 5.  

 
4.3 Data Analysis Methods and Techniques 
 As scientific research method semi-structured interviews are selected for data collection to finally form a 

grounded theory, based on the research questions and sub-questions. According to Glaser (2010, p.1), grounded 
theory refers to: “a specific methodology on how to get from systematically collecting data to producing a 
multivariate conceptual theory”, a methodology that perfectly matches the research objectives. Based on the 
chosen data collection methodology, a qualitative thematic analysis is used, as data collected from the interviews 
is substantial. This demands specific attention in terms of data management and data analysis techniques.   

 
 
 

Crucial data is collected through semi-
structured expert interviews. Interviews can be 
described as an exchange of information 
between people in which the interviewer 
attempts to collect information, opinions or 
beliefs of other participants or interviewees 
(Mukherjee et al., 2018). Semi-structured 
interviews were conducted with key actors (see 
section 4.1.6.2 and Table 1), leading to a 
dynamic selection of participants for 
interviewing (see appendix 5). Selected 
participants are defined as ‘experts’ for 
interviewing. Using a semi-structured interview 
questionnaire (see appendix 7) a total number 
of 13 interviewees, with expertise in various 
fields and from various backgrounds, were 
questioned. Semi-structured interviews, based 
on open-ended questioning, were used. For the 
present research an inductive approach seems 
most suitable, as the research is looking for a 
theory and data linkages (Business Research 
Methodology, n.d.). Replies from respondents 
were thoroughly read and answered. During the 
search for respondents for interviews, it turned 
out that finding a suitable candidate at the 
province of Limburg was not easy. The same 
applies to the agricultural sector. With some 
effort, however, it was possible to involve 
experts in this research for these sectors as 
well. 
 
 

 
 Table 1: Backgrounds of participants and the connection with 
 nature preservation and biodiversity. 

 

http://www.datumplanner.nl/
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4.3.1 Data Management 
 Interviews are recorded as audio or audio visually. These recordings are converted into interview transcripts, using 

Amberscript software and submitted to the respondents to crosscheck for consistency. 
 

4.3.2 Data Analysis 
 The research is based on a variety of research methodologies. As a qualitative data analysis technique, a thematic 

analysis, using codes, is applied. Coding is a technique of tagging or labelling text fragments or interview 
transcripts, using keywords or short phrases. These codes express a short summary of the text fragment. This 
coding process is a repeating cyclical process in which codes are merged in order to refine the content (Basit, 
2003; Saldaña, 2009; DeCuir-Gunby et al., 2010; Rose et al., 2016; Young et al., 2018). Coding tools are, according 
to Jansen (2021), powerful analysing tools appropriate for substantial amounts of data. As an analysing technique, 
coding is widely accepted for interviews (DeCuir-Gunby et al., 2010). Regarding the current research, considering 
the protection of confidentiality in the ADAPT Lock-in project, Atlas.ti (2018) is applied as the specialised coding 
software. Atlas.ti is appropriate for generating a theory from data inputs, in other words a grounded theory 
(Glaser, 2010) and thus meeting the objectives of this research.  

 
4.3.3 Data Analysis Process 
 For the data analysis a coding methodology was performed using empirical codes, meaning that coding labels 

emerge from the research data involved. Based on the analysis of the data, a theory is born, or the findings can 
be connected to existing theories in the literature (Business Research Methodology, n.d.; Harding, 2015). 
According to Saldaña (2013, p. 4), “coding is not a precise science; it’s primarily an interpretive act”. Coding is 
discerned as the initial and crucial step to a more precise level of analysing. Codes are not just to be seen as labels. 
Coding techniques do create linking patterns, which can be visualised on the basis of the research data. Therefore, 
coding can be seen as a cornerstone for good data analysis (Saldaña, 2013). According to Basit (2003, p.143), 
analysing qualitative data is “a dynamic, intuitive and creative process of inductive reasoning, thinking and 
theorizing”. Data analysis can be interpreted as a complex process, in which the aim is to stay as close to the 
collected data in the earlier stages of the research process as possible. In other words, this is called reflexive 
analysing (O’Leary, 2004). The interview transcripts can be interpreted as raw data because this data, according 
to O’Leary (2004), needs further organising and analysing. By systematically illuminating crucial information using 
codes from this raw data, conclusions can be drawn at last (Basit, 2003). Eight phases can be discerned in the data 
analysis process:    

Phase 1:  Collecting and organising (raw) data from semi-structured inductive expert interviews   
Phase 2:  Writing transcriptions   
 Recordings of interviews were uploaded and automatically turned into text by speech 

recognition software, using Amberscript. The first drafts were verified manually by listening to 
the recording several times, and corrected if needed. Thereafter, these verified transcripts were 
sent to the respondents for review. Nine out of thirteen respondents replied, leading to minor 
(mostly textual) adjustments to the transcript, and in some cases additional text was added, 
which is mentioned in the transcript of concern. Subsequently, a final version of the transcript 
was created.  

Phase 3: Selecting interview transcripts for initial coding 
   Based on a thorough reading of the interview transcripts, initially five transcripts, which were 

  assumed to provide the most valuable and relevant information, were selected.   
Phase 4:  Compiling a preliminary list of codes   
   Based on the analysis of the aforementioned transcripts, desk study and tutorials, a preliminary 

  coding list with categories (groups) was compiled in the Amberscript working sheet.   
Phase 5: Systematic initial coding process 
   Raw data in the remaining transcript were uploaded into the analysis software Atlas.ti. By 

  applying groups, through content from the interviews or previous literature study, raw data was 
  organised. Reading interview transcripts, text phrases were identified and tagged with codes to 
  text fragments. Moreover, biases were identified and neutralised.  
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Phase 6:  Analysing data using reflexive analysis 
   Qualitative data is conceptualised and reviewed. Additionally, the code list is restructured and 

  further categorised.    
Phase 7: Cyclical system of analysing data  
   The adjusted code list was used for further analysis of the remaining transcripts. 
Phase 8: Uncovering and discovering findings and drawing conclusions 
   This is the final stage of the coding process. Data was further segmented and the most crucial 

  labels were defined, commonalities, findings and trends were examined and identified. These 
  data are the basis for chapter 5, that contains the research results.  

 
4.4 The Methodological Evaluation and Limitations of Choices 

Not one research methodology is ideal. To realise that we have to deal with limitations is important for the 
motivation to use certain methods and for the validity and quality of the concerned research.  
 

4.4.1 Data Validation 
 To ensure that data is reproducible and trustworthy, interviews are preferably additionally verified by desk studies 

or field studies (see Appendix 2 and 3). To give attention to the validity of data, all results are preferably supported 
by at least two sources. In addition to the search for multiple data sources within the literature study and methods, 
and subsequently using preferably peer-reviewed articles, attention is given to data validation for the methods 
involved in this research study. To validate research results, triangulation is applied in the interviews and in the 
literature study (Hoogers, 2011). Using a mixed methods strategy will, moreover, minimise risks and potential 
barriers to data collection. However, the current COVID-19 pandemic required organising interviews online, 
participants did not prefer as face-to-face interviews. By using an online video connection with participant, efforts 
were made to create equal benefits compared to face-to-face contact.  

 
4.4.2 Usability of Relevant Methods  

The following methodologies were considered usable for this research:  
 
4.4.2.1 Desk study & Field Visits 
 Field visits and desk studies were carried out for problem analysis to determine the state of CCA policy 

development and implementation, as well as to catalogue lock-in mechanisms. In general, these methods provide 
a good basis to compile knowledge and information for further purposes in research design (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2018-a). Subsequently, desk studies are highly useful to familiarise oneself with the 
subject involved or to review data from other methods. The source of literature is crucial for the quality of data. 
In this research, scientific data was preferably used. For all cases for which literature was used as a data source, a 
thorough examination of the author or institute involved was conducted. In general, also a second source was 
searched to support the data and ensure validity. Additionally, field visits were performed to collect practical 
(background) information of the field of interest or to get a better understanding of certain issues concerned. Field 
visits require information and preparation to focus on specific aspects of interest for the research involved 
(Puppim de Oliveira, 2009; Ampaire et al., 2017). Based on desk studies and expert interviews this information can 
be collected. Applying field visits as a research method is not an exception in scientific research; it has been part 
of scientific research since the earliest times of scientific history (Anderson & Ruberstein, 2005). Field visits 
encompass in situ observations of everyday life in a way that no other scientific method can deliver, providing 
first-hand knowledge and delivering further in-depth analysis and knowledge development (Sheppard, 2020-a). 

 
4.4.2.2 (Semi-structured) Interviews  
 For this research, semi-structured interviews were used, which provide more detailed data and enable in-depth 

analysis to improve our understanding of the interviewee’s motivations (Reed et al., 2009; Young et al., 2018; 
Dingemans, 2021). Moreover, interviews might lead to more honest answers compared to other methods, as 
there is a direct interaction between the interviewer and interviewee (Reed et al., 2009). The primary qualitative 
data from the interviews were analysed and substantiated with secondary data from the literature or field 
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observations. According to Young et al. (2018, p.18), “Interviews can produce high quality data on complex issues 
and problems”. Interviews are, therefore, an appropriate methodology for complex cases. As climate change is 
considered a complex problem (Huitema et al., 2016), the use of interviews as a research method is appropriate 
and useful for this research. Furthermore, interviews are effective and accurate in collecting detailed data (Young 
et al., 2018).   

 
4.4.2.3 Analysing by Coding 
 Coding can be done either manually or by using specific software packages. Computer analysed coding is a good 

choice for larger amounts of data, is less vulnerable to biases, and will enable more in-depth data-analysis (Basit, 
2003; Medelyan, 2021). Software analyses are, therefore, preferred in order of consistency and accuracy. 

 
4.4.2.4 Usability of Cata Collecting Methods  
 Qualitative methods generate insight into CCA lock-ins and recommendations. To collect background information 

and practical information, field visits and desk studies are very useful. Besides, interviews add specific information 
and data from experts’ point of view. The conclusion is that, for the purposes of this research on adaptation lock-
ins, the most suitable research methods are used. The mixed method approach is qualified to answer the research 
questions, based on historic facts, background information and in-depth analyses. 

 
4.4.2.5 Reliability & Validity  
 The research design provides a full insight of the research procedure and the means (e.g., software) needed to 

achieve the final results. However, qualitative research can be influenced. For the present research, the fact that 
the researcher was part of the research method, the way data is collected and the specific research conditions are 
aspects that are crucial for the reliability and validity of the research results. By using a standard questionnaire, 
the role of the researcher is restricted to in-depth questioning on the basis of this questionnaire. In this way, the 
interference of the interviewer and researcher is minimalised. Furthermore, in the case of data collection, the 
choice of participants is described in detail as a part of the research design (see section 4.1.6). Additionally, 
information on the respondents is available for all project members, to ensure transparency on the participants 
for expert interviews. The quantity of interviews could be an issue. According to the Centre for Market Insights 
(2019), twelve interviews are on average a good quantity for qualitative research. However, in theory the number 
of interviews should depend on the received information, meaning that the summit is reached when no new 
information is gathered. In the case of the present research, maximum efforts were taken to involve all crucial 
actors, focusing on the domain of CCA policy development and implementation in the Natura 2000 area Geuldal. 
In this way the conclusion is that more interviews would not lead to new insights, unless other groups of 
stakeholders would be chosen (e.g., civilians, touristic sector,.. etc.). These stakeholders are although, not part of 
the scope of this research.  

 
 To ensure good quality data, text files from interview recordings were checked multiple times to capture the exact 

meaning of participants. Additionally, to ensure maximum transparency, the transcripts were available for 
participants for data reviewing. Moreover, the transcripts are enclosed, as an attachment to this thesis, for 
validation purposes.  In addition to expert interviews, multiple data sources are employed within a literature study, 
using preferably peer-reviewed and scientific data from multiple sources. Within the semi-structured interviews, 
data is moreover validated through applying triangulation between participants and comparing data in the 
literature. Subsequently, an aspect that deserves specific attention are the research conditions. Due to the 
COVID19-pandemic, the interviews were conducted online. Face-to-face interviews which were preferred, were 
not possible. Although, by using a video connection, the advantages of face-to-face contact were approximated. 
Hereby, the conclusion is that maximum efforts have been taken to ensure reliability and built in opportunities to 
validate data in the research. Finally, to improve the quality of reporting and the display of research results two 
concepts of the reports have been reviewed. The first reviewer is the thesis’ supervisor and a second reviewer has 
none connection to the subject nor the research project and can be seen as an independent reviewer.  
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4.5 Visual Research Design 
The research was carried out according to the research design. The analytical research framework (Figure 8) 
displays both the research approach and the research objectives followed during the research. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 Concluding Summary 

This chapter described and motivated the research design in detail in order to validate the results and conclusions 
of this research. The qualitative research methods were evaluated and the limitations of these methods were 
identified, discussed and addressed. Subsequently, the reported results have been reviewed. Thus, the 
aforementioned motivation draws the conclusion that the methods used for this research are all appropriate for 
the research objectives and additionally provide the core value of scientific research i.e., honesty, due diligence, 
transparency, independence and accountability (NWO, n.d.).

Figure 8:  
Flowchart of the research approach (source: researcher). The numbers indicate the different actions: 

1. Identifying needs to CCA and focusing on lock-ins occurring in the social system, expert knowledge from different disciplines is necessary (Noble et al., 
2014);  

2. To provide an answer to the research questions, cross-disciplinary data from mixed methodologies is analysed;  
3. Data analysis leads in some cases to additional questions and demands further deepening and additional research.    
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5 Research results 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Research Results 
 
 

  
Based on a preliminary inventory and desk study a list of actors and stakeholders was drawn up (see 
Appendix 4) in the area of interest i.e., Natura 2000 area Geuldal in the Netherlands. Additionally, a selection 
was made of interesting participants for expert interviews (see Appendix 5). This chapter includes the results 
of the expert interviews and additional desk research, derived from the conducted semi-structured 
interview, denoted  in interview transcripts (see Appendix 8). 
 
Photo 5:  
Cultivated lands with local retaining buffers in Eys - Geuldal  
(source: researcher). 
 

  5. 
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5.1 Current Implementation of Adaptation to Climate Change in Practice 
 Interview question 2 and 3 

 The impacts of climate change are drivers of adaptation action. Events caused by local climatic changes gradually 
change the public opinion (Resp. 004; Resp. 009; Resp. 012; Flynn et al., 2021). Among others, this becomes 
obvious, according to respondent 009, in the growing number of scientific reports and news articles on climate 
change and subsequently, from society a call for measures has been seriously growing over the years (Flynn,2021; 
Wielinga & Van Vliet, 2021). The dry summers of 2018, 2019 and 2020 led to forest dieback, perishing heathlands, 
and drying up of streams (Resp. 002) and put pressure on the water availability and quality for agricultural means 
(Resp. 003). These dry periods have led to a growing attention to the aspects of drought nationally and regionally 
(Resp. 013). Especially for the Geuldal region the water quality, affected by drought, is important as the 
concentration of chemical substances in the water (e.g., fertilizer, pesticides, etc.) might increase due to lower 
levels of water quantity (Resp. 002). Subsequently, the agricultural transition to more intensive farming has led to 
increased effects on vulnerable natural areas, pressurising vulnerable natural areas suffering from the burden of 
nitrogen depositions (Resp. 001; Purmer, 2018). Changing climatic conditions, hereby, will have increased negative 
impacts on the state of nature and biodiversity (Resp. 001, Resp. 002; Resp. 004). According to respondent 009 
(p. 2), “a transition to a sustainable society with attention to climate change and enhancing biodiversity has been 
a focus for many decades. However, the focus on climate change related issues is limited, as becomes evident that 
the degradation of nature (over decades) has not come to an end. “   

 
5.1.1 Experts’ opinions 

CCA demands measures for both infrastructural and technical facilities (water retaining buffers, etc.) as well as 
changes to societal aspects (land use, agricultural transition, water use reduction, etc.). CCA, therefore, demands 
a focus on infrastructural and technical facilities as well as a focus on institutional and behavioural aspects 
(Termeer et al., 2011; Fisher, 2012). Based on the expert interviews, respondents (Table 1) generally answered to 
the question “To what extent is CCA currently being addressed in this area of nature conservation and enhancing 
biodiversity?” that improvements are still needed (see Table 2). 
 

 
 
 
Table 2:  Display of the opinions of experts on how CCA is generally addressed focusing on nature    
 conservation and enhancing biodiversity (source: researcher).  
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5.1.2 Dutch Policies on CCA 
 With the introduction of the Dutch Environment and Planning Act (Omgevingswet), climate adaptation will be 

taken on board (Resp. 005; Kennisportaal Klimaatadaptatie, n.d.). The Dutch Environment and Planning Act was 
expected to come into force on July 1st, 2022 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2021), 
yet the introduction has been postponed again (Hendriksma, 2022). Subsequently, two main national policy 
documents focus on CCA in the Netherlands. The ‘DHZ’ (Deltaprogramma Hoge Zandgronden) concentrates on 
the aspect of drought, and the ‘DPRA’ (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) on spatial adaptation (Resp. 002). 
Part of the DPRA policy are vulnerable areas in terms of flooding, heat, drought and water hindrance visualised in 
‘stress maps’ (Kennisportaal Klimaatadaptatie, 2021-a). According to respondent 006 and Wielinga & Van Vliet 
(2021), these so-called ‘stress maps’ of vulnerable areas can be helpful for new policies, to design concepts for 
new vegetation and to underpin policy recommendations, to gain budget and even bring in subsidies. The 
aforementioned policy documents focus on a national policy vision, which should be worked out on local level 
(Resp. 001; Resp. 002). In addition, the regional authorities (province of Limburg and Waterboard) are setting up 
a new policy on water management (Waterbeheerprogramma) and developing a vision document, called: “Visie 
Beekdalontwikkeling in Limburg” in which attention is given to give space to water (Resp. 013). According to 
respondent 002 and 008, these processes are, however, implemented slowly.  

 
5.1.3 Policies on Nature Conservation 

 The aims of conservation are merely rigidly formulated for Natura 2000 areas. In the Natura 2000 regulations the 
purpose is to restore certain existing natural habitats or fauna (Resp. 001; Resp. 004; Hannah, 2021-k). 
Respondents 001; 004 and 012, perceive this is a weakness of the current Natura 2000 policy, as most focus is 
given to saving existing nature values or resources and not focussing on the consequences of climatic changes. 
Subsequently, CCA in Natura 2000 policies is a whole new aspect and is not currently implemented (Resp. 002). 
Beyond dispute, Hannah (2021-k) indicates that protected areas do have an important role, when it comes to 
adaptation. As such areas, in general, are large enough to prevent disruption of species, as there is space to move 
in such area. Focusing on adaptation to climatic changes in the field of nature conservation and enhancing 
biodiversity, respondent 002 indicates that efforts are currently limited and the implementation of measures is 
clearly running behind. Respondents (003; 004; 008; 012; 013) endorse this conclusion. According to respondent 
002, surprisingly, implementation still lags behind even after the impacts to nature during three dry summers in 
the last years. Measures so far did, according to respondent 001 and 013, focus on hydrological measures to 
prevent desiccation in nature reserves. However, these measures have proven not to be sufficient as measures to 
address climate change in nature reserves (Resp. 013). Respondent 008 indicates that the slowness of 
governmental authorities in decision-making is an important issue for the limited efforts so far in concern of the 
implementation of CCA in the field of nature conservation and biodiversity. Respondent 005 and 006 additionally, 
point out that the lack of coherence between different legal processes and the relations with upcoming major 
changes leads to difficulties in understanding relations between these different legal processes. For instance the 
introduction of the Environmental Planning Act and the conflicts of interests with other policy domains. 

 
5.1.4 Implementation of CCA Measures in Practice 

 As the implementation of national CCA visions focusses on local policy development and implementation, the 
current way on CCA approaches differ strongly between municipalities and depends on local bottlenecks to 
stakeholders involved (Resp. 005). For instance, implementing measures in urban areas is expensive, and 
therefore, implementing measures in rural areas is given preference in adapting to climate change. Yet, in current 
policies the implementation of measures is still voluntary and not in the commercial interest of farmers. The 
implementation, therefore, needs to include steering instruments, for instance by compensating farmers (Resp. 
005; Resp. 011). Besides, the Waterboard’s focus in the past years was mainly on hydrological measures, 
concentrating on technical solution to climate change. Recently, this focus has shifted to a focus on the source of 
the problems, on higher grounds. This means that cooperation is needed with other actors and stakeholders to 
retain water locally (Resp. 005). 
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5.2 Emergence of Lock-ins to Climate Change Adaptation   
  As a basis for this research, three determinants of adaptation lock-ins are studied. These are: infrastructural & 

technological, institutional and behavioural. 
 

5.2.1 Experts’ view on the Emergence of CCA Lock-ins  
 Sub-question 1 
 Focusing on the aforementioned determinants of adaptation lock-ins, according to Seto et al. (2016), experts point 

out distinctive crucial mechanisms obstructing CCA implementation (see Figure 9). 
 

 
 

 Figure 9:  Total overview of experts’ interview results (based on interview results using Atlas.ti). 
 

 Of the three mentioned possible lock-in concepts concerning nature and biodiversity, institutional mechanisms, 
followed by social dimensions are most often mentioned by experts as a key factor hindering CCA implementation. 
This is also concluded in the literature (Fisher, 2012; Biesbroek, et al., 2013). Institutional processes and human 
behaviour (see Figure 10 and Figure 11) are therefore, a precondition for successful implementation of CCA 
measures. Other lock-in concepts revealed concern infrastructure & technology, which can be divided into those 
of a technical origin and those referring to limitations arising concerning spatial planning (see Figure 12). Focusing 
on Figure 9, it becomes clear that governance and related factors, e.g. interest/focus, economic aspects, 
cooperation, knowledge and communication, are not the only crucial factors in the introduction of CCA measures. 
Agriculture, water management, spatial planning, stimulus (e.g. subsidies, taxes, levies etc.), and 
infiltration/buffering water are other elements to consider.  

 
 
 
 



                                                                                                               
                          Faculty of Science |  
                       MSc Department of Environmental Sciences

           
    

   

G.P.E.M. van den Hove                                                                                                                                                                                         Page |                                   
Thesis |  Nature is the key to Climate Change Adaptation  

36 

5.2.2 Experts’ view on Possible Explanations (Mechanisms) for the Emergence of CCA Lock-ins                   
 Sub-question 2 
 In the past, the focus in the Netherlands was on water disposal, resulting in canalisations in, for instance, rural 

area. Although, views in society are gradually changing, due to the obvious impacts of climate change. Experts are 
convinced that in the case of adaptation to climate change, a more structural systematic approach is needed. 
Instead of technical solutions, nature will play a crucial role. Subsequently, an approach to adaptation using nature 
will lead to enhancing biodiversity (Resp. 001; Verdonschot, 2009). This systems approach is desired, but it is 
difficult to bring into practice (Resp. 009). Such an approach exceeds the current narrow view on hydrological 
measures, and thus water management. This askes for appropriate institutional conditions, as most barriers in 
CCA policy development and implementation appear due to institutional causes (Resp. 001; Resp. 003; Resp. 005; 
Resp. 006; Resp. 007; Resp. 009; Resp. 010; Resp. 011; Resp. 013; Verdonschot, 2009). 

  
5.2.2.1 Institutional Lock-ins 

 Institutional lock-ins are driven by governance and a lack of motivation to change (i.e., human behaviour). The two 
aspects are interlinked and depend on each other. In the next paragraphs both aspects are evaluated on the 
occurrence of lock-in mechanisms and other explanations to emerging lock-ins.   

 
 Governance  
 Huitema et al. (2016) points out that mitigation to climate change is approached on a global governance level, 

while adaptation focusses on lower levels of society on local or regional bases. Measures taken from national level 
might interfere with or lead to discrepancies with local or regional policies – and thus fail (Sanderson & Hildén, 
2018; Termeer et al., 2011). Such focusses do not picture on “what people most value” and thus might create 
barriers to CCA (Shackleton et al. 2015, p.334). However, some policy analysts will still prefer a traditional top-
down approach to implement CCA (Sanderson & Hildén, 2018). Sanderson & Hildén (2018) suggests that bottom-
up policy approaches are most successful. As bottom-up approaches focus on participation, support of society, 
knowledge distribution and implementation of integral measures to CCA (Shackleton et al. 2015; Sanderson & 
Hildén, 2018). Other scholars do prefer a combination of both concerning transitions to CCA, as both approaches 
have advantages and limitation in the implementation of policies related to action to climate change adaptation. 
At the national level, priority should be given to policy goals and objectives and at the local level, the main focus 
should be on establishing local policy making and implementing CCA (Urwin & Jordan, 2008; Amundsen et al., 
2010; Azhoni et al., 2018; Frantzeskaki et al, 2019). Traditional governance approaches will, however, ask for clear 
perspectives on goals and visions and includes law-enforcement. For bottom-up approaches knowledge gaps are 
usually expected and accepted when the local community, actors and stakeholders are included in CCA 
implementation processes (Shackleton et al. 2015; Huitema et al., 2016; Campos et al., 2018). Based on empirical 
research, Nalau et al. (2015) underpins that the need of a local approach is preferred. However, one should still 
be aware of critical voices from scientists and policymakers who hold different opinions.  

 
Lacking the required attention, CCA in the field of nature conservation and biodiversity is currently lagging behind 
(Resp. 008). Focussing on barriers on governance is essential for the success of CCA. Lock-ins can appear within 
different aspects and are depending on a variety of lock-in mechanisms, see Table 3-6. In the next sections the 
main decisive factors to governance are shortly described, focusing on CCA-lock-ins, based on Figure 10 on page 
38. 
 
Interest/Focus 

 Society is influenced by several aspects, for instance, the economic situation or the fact that climatic changes are 
noticeable. Such aspects shape its opinion on topics like climate change (Resp. 009). Actions are gradually taken 
and are depending “on the planning period, political setting and available budget” (Resp. 013, p. 4). The role of 
the Dutch government has changed over the years. Currently, there is a tendency of politicians to be wary of 
governmental over-regulation. Therefore, politicians are reluctant to implement steering measures, concentrating 
merely on responsible citizenship and mitigation to climate change (Resp. 009; Kok & Visseren-Hamakers, 2021). 
Subsequently, political attention (focus) is currently often driven by local disasters, and can change abruptly due 
to acute catastrophes (Resp. 005; Resp. 007; Resp. 008; Resp. 012; Resp. 013). Certain circumstances drive 
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politicians to a tendency to implement ad-hoc measures instead of long-term structural solutions (Resp. 013). The 
tendency to stick to ad-hoc measures can endanger the successful implementation of structural solutions in the 
end, and is, therefore, a crucial lock-in mechanism in governance, as governments have a crucial role in creating 
policies, laws, budgets and in knowledge production and distribution (Resp. 009; Kok & Visseren-Hamakers, 2021).  

 
 Due to obvious gradual local changes, CCA becomes increasingly an issue of attention within society, and thus in 

politics (Resp. 003). However, governmental steering is needed to set up transitions in order to change (Resp. 010; 
Díaz et al., 2019). Present, Dutch governmental steering instruments mainly focus on measures to reach climate 
objectives, i.e. mitigation of GHG-emissions and carbon storage. Adaptation to climate change has not been a clear 
target. Concerning CCA, there is a lack of governmental steering to force society to adapt (Resp. 009). Respondent 
010 describes the current situation still too much as business-as-usual as measures are non-binding and thus based 
on voluntariness. Moreover, respondent 002 and 013 point out that the current national adaptation policies (DPRA 
and DHZ) are only based on written perspectives. A practical implementation has not started yet. Respondent 010 
additionally, refers to the fact that most policies do describe a final picture as a target, yet the frame in which this  

 target should be reached is not clear. Neither is law enforcement, monitoring or adjustments used for subsidised 
projects, as in practice subsidised measures are removed when subsidy projects stop (Resp. 010; Resp. 011; 
Daalder et al., 2021). Another aspect of a lock-in is the fact that the knowledge and efforts of nature conservation 
organisations merely focus on terrestrial values, overlooking aquatic ecosystems (Resp. 011). Climate change 
adaptation in the Geuldal area is therefore, “not sufficiently addressed” (Resp. 002, p.3). CCA policy 
implementation asks for a cross-sectoral approach between governments, governmental departments and society 
(Resp. 013; Díaz et al., 2019). Because of its interlinkages and dependencies with other policy fields and 
environmental acts, CCA policy implementation is a complex process (Resp. 001; Resp. 005; Wielinga & Van Vliet, 
2021). When lacking transparency, current policies on CCA are missing a clear strategic view on CCA, resulting in 
barriers (Resp. 009; Campos et al., 2018). Policy views on CCA are moreover, not integrated into one policy vision 
on all CCA aspects of concern (drought, flooding, water management and heat) and in most cases, CCA is 
distributed over several policy issues. Mostly, there is not one particular local policy in concern of CCA (Resp. 005; 
Resp. 009). This results in unclear CCA policies lacking a clear description of the preconditions to ultimately reach 
CCA goals (Resp. 010).  

 
 Fundamentally, CCA and biodiversity enhancement need well-designed long-term unambiguous visions and 

approaches (Resp. 003; Resp. 005; Campos et al., 2018; Díaz et al., 2019). However, most local and regional 
politicians focus on uni-latered hydrological solutions or focus on their period in office and either neglecting or 
ignoring long-term impacts of climate change (Resp. 001; Resp. 003; Resp. 005; Resp. 009; Pierson, 2000; Baker, 
2012; Biesbroek et al., 2013). Additionally, the focus between lower-level authorities might differ, as the broad 
lines on CCA are outlined at national level (Resp. 001). Coordination to a centralised (regional) policy view seems 
to be obviously lacking. This currently results in different local approaches to CCA, as local interest varies 
significantly (Resp. 001; Resp. 002; Resp. 005; Resp. 006; Russel et al., 2018). This indicates that a crucial role is 
needed for regional authorities to link several local initiatives to a regional approach (Resp. 004). However, the 
role of regional authorities is currently restricted or there is no clear focus on a regional policy approach (Resp. 
013). This underlines the fact that the current focus is still on sectoral approaches (Resp. 009), see also the section 
concerning partnerships. The lack of a clear regional approach can affect to a lock-in situation as coordination 
between (multiple) organisations and stakeholders is lacking, for instance due to overlap and contradiction in 
policy approaches between different authorities (Resp.010; Resp. 012). Moreover, a uni-latered focus on 
hydrological solutions will lack attention to other kinds of CCA solutions and lack attention to other aspect of CCA 
(drought and heat), leading to a lock-in situation in which CCA is not fully taken into account (Resp. 001 and 013). 
 
Partnerships (Cooperation) 

 An intersectoral approach is essential for CCA implementation. Moreover, partnerships and cooperation between 
different actors and stakeholders are equally crucial for CCA implementation (Resp. 003; Resp. 011; Díaz et al., 
2019). Especially for the long-term (international) CCA projects, partnerships and cooperation are important 
(Resp. 012). Current partnerships in general CCA policy development processes, and in the Geuldal area as well, 
are often derived from local disasters in the past (Resp. 001; Resp. 005; Resp. 007; Resp. 013). Respondents 007 
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and 009 furthermore point out, that in general cooperation is present, although it requires improvement. 
Organisations, departments, and sectors are practically all islands, including nature conservation organisation who 
merely focussing on their own natural properties instead of a broad focus. Missing the essential intersectoral 
approaches, as a crucial key stone, a lock-in mechanism to adaptation to climate change emerges (Resp. 006; Resp. 
009; Resp. 010; Resp. 012; Díaz et al., 2019).  
 

 
 
Figure 10:  Generated network based on research analyses from expert interview, focussing on institutional lock-in concepts,  
 using Atlas.ti. 
 
Knowledge 

 The problem with climate change is that the exact effects and impacts are not easy to predict and not yet fully 
understood. Moreover, it is not clear what measures would be successful to adapt nature to changing climatic 
conditions. This lack of knowledge makes it hard to work on solutions and creates barriers (Resp. 003; Resp. 009). 
Another problem of barriers to CCA policy development and implementation is the fact that knowledge is not 
shared. A network, or cooperation/partnership between actors and stakeholders is missing on which pilot projects 
or small-scale initiatives are linked and knowledge is shared. This generates a reinforcing mechanism, called a lock-
in mechanism; a situation in which knowledge development depends on cooperation (knowledge sharing). Both 
responsible for the success of CCA governance targets (Resp. 009). According to experts, knowledge is crucial for 
the functioning of society on all levels (Resp. 012). On behalf of CCA it is especially important, for developing CCA 
strategies, to have knowledge on local impacts and views from different perspectives (Campos et al., 2018). 
Currently, within the province of Limburg, respondents 003 and 010 note the lack of knowledge concerning 
vegetation at roadsides, which leads to unnecessary use of pesticides. This lack of knowledge is also evident in 
nature areas developed by the regional authority (Daalder et al., 2021). Subsequently, respondents 006 and 011 
refer to the lack of knowledge and understanding of the functioning or valuable contribution of specific 
ecosystems (e.g. lynchets, hedgerows, trees, sources of creeks, species in creeks, negative effects of discharging 
rainwater in creeks, and discharging large quantities of water out of water retaining reservoirs into creeks).  
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Administrative Capacity & Law Enforcement 
 Currently, there is still obscurity on who is responsible for CCA (Resp. 002; Campos et al., 2018; Russel et al., 2018). 

Some municipalities believe that CCA is a task of the Waterboards. Moreover, CCA is primarily seen as a 
hydrological problem, which might be logical but is not correct, resulting in a status quo, or in other words in a 
lock-in situation (Resp. 002; Resp. 003; Resp. 004; Resp. 005; Resp. 007; Resp. 009; Resp. 012; Resp. 013). As this 
is a lock-in mechanism which is a decisive factor for the administrative capacity and law enforcement, it is also 
connected with human motivations and thus an interconnection lock-in mechanism between both governance 
and human factors. Because of the fact that some municipalities tend to stick to the hydrological approach (a 
unilateral focus on sewage systems), there is a lack of capacity and will to change, or in other words lacking human 
attitude (Resp. 001; Resp. 005). Policies on climate change adaptation and nature conservation consist of decisions 
on paper and the implementation of policies is frequently not planned or calculated (Resp. 008). Especially in the 
field of nature conservation and enhancing biodiversity adaptation actions are necessary, but are lagging behind 
(Resp. 008). In particular, at the local level the capacity and expertise concerning nature conservation as well as 
the implementation of adaptation to climate change are limited. This lack of capacity will further slowdown 
transitions towards adaptation (Resp. 001; Resp. 003; Resp. 005; Resp. 011; Daalder et al., 2021). Developing new 
nature areas, for instance, as a measure to CCA or enhancing biodiversity, will, however, still demand area 
management (Daalder et al., 2021). Hannah, (2021-k) defines nature conservation management as: protection of 
natural areas, special care for flora and fauna species with specific care of needs and enhancing species migration 
as well as avoiding fragmentation. Subsequently, to the lack of administrative capacity is the lack of lack of law 
enforcement, which hampers the transformation to CCA, and thus influence a crucial task in administrative 
capacity (Resp. 003; Resp. 006; Resp. 010; Resp. 011; Díaz et al., 2019). The reason for this lack of capacity might 
be that CCA is a relatively new policy field (Resp. 001) or the restructuring of organisations and departments is 
mentioned as a blocking factor (Resp. 011), as well as the fact that the workload of civil servants at the local level 
is very high (Resp. 002). Resulting in a problem of the lack of capacity is responsible for the succession of CCA and 
thus the creation self-reinforcing mechanism and thus a lock-in. 

 
 Another lock-in source is organisational management, which is an issue especially within the State Forestry Service. 

According to respondent 005, the State Forestry Service is heavily budget-controlled and thus revenue and 
available budget determine the organisational capacity. This results in logging trees to generate income, resulting 
in a lock-in situation as this will also affect nature areas and natural values (Resp. 003). The way these 
governmental organisations are managed and organised becomes an issue when it comes to the implementation 
of adaptation measures to climate change (Resp. 005). Focusing on economic aspects, funding for CCA 
implementation is crucial (Resp. 006). The lack of budgets will not lead to a transition (Resp. 011). Focusing on the 
transition of the agricultural sector for CCA, there are recently more requests for CCA subsidies than funds 
provided. Additionally, loans at banks are in some cases not always available, for instance, for improving nature-
inclusive farming (Resp. 009). Subsidies on nature conservation, like subsidies for Natura 2000 areas, are meant 
to protect nature only (Resp. 012). Although, the provision of subsidies is currently based on fixed, inflexible policy 
requirements, strictly focusing on certain targets (Resp. 008; Resp. 010; Resp. 012; Resp. 013). Connecting 
different opportunities, like subsidy arrangements, can be a true challenge for organisations (Resp. 008; Resp. 
013). Also, subsidy inquiries can lead to rejections due to differences of opinion between those requesting funding 
and the authorities providing funding. As CCA might lead to a different type of nature, in comparison with nature 
conservation targets, this could mean the end of CCA projects (Resp. 008; Resp. 012). Especially, for organisations 
like the State Forestry Service that highly depend on subsidies (Resp. 003; Resp. 010). In reality, this leads to 
hesitation to implement CCA measures, and thus a lock-in situation (Resp. 012). In addition, focusing on 
landowners (i.e., farmers, municipalities, etc.), the price of land in the Netherlands is currently extremely high. 
Landowners might consider this before deciding to implement CCA measures (Resp. 009). Another aspect to take 
into account is the fact that lands destined for nature are seen, from perspectives of accountancy, as less valuable 
compared to agricultural production lands. Thus, converting agricultural lands into nature will lead to a devaluation 
in bookkeeping. Such devaluation has taken place in the Geuldal area in the past (Resp. 011; Resp. 012).   
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Communication 
 For most civilians or civil organisations, it is not easy to gain information from governmental authorities 

(Waterboard, municipalities and provincial authority) when it comes to the implementation of or ideas on CCA. It 
is often not clear which role a certain governmental authority has in certain project cases (Resp. 008). 

 
 Besides the connections and partnerships between different actors, there is a lack of transparency, especially for 

civilians wanting to implement small-scale CCA measures (Resp. 008; Campos et al., 2018). Moreover, it is not 
always clear who is responsible for the implementation of CCA measures (Resp. 002; Resp. 003; Resp. 007; Resp. 
010; Campos et al., 2018; Russel et al., 2018). Communication is, therefore, a crucial element to explain policies, 
adaptation projects and measures needed for CCA, with the purpose to gain commitment and to convince society 
and stakeholders. However, the language spoken is often not equal to the language of the receivers (Resp. 003). 
It is crucial to communicate and find dialogues between stakeholders in society and between sectors to create 
understanding and support for CCA implementation (Resp. 010; Resp. 013; Campos et al., 2018). People within 
society lack the creativity to find solutions and lack the awareness of the functioning of natural systems, also when 
it comes to CCA (Resp. 006; Resp. 008). Society should be informed to become aware of the effects of climate 
change on the natural environment and the effects on human society (Resp. 002; Resp. 013). 

 
 Civil society organisations or individuals act more practically, making mutual communication easier compared to 

communication with government officials (Resp. 007; Resp. 008; Resp. 011). Especially in the government sector 
in total, communication is lacking (Resp. 004; Resp. 009; Resp. 010; Resp. 011; Resp. 012). Communication within 
the government currently depends heavily on individuals (Resp. 006). Governmental lack of communication, even 
at the level of departments, inhibits an integral systematic approach. This is also due to the sectoral focus of these 
departments, which leads to different visions and views within the same governmental organisation (Resp. 009; 
Resp. 010). For example, two different departments of the Waterboard publicised two different policy views on 
CCA: one department proposed the greening of river banks to improve infiltration, which slows down the velocity 
of water and improves shadow effects on river surfaces to prevent temperature fluctuations, reducing fish 
mortality in summertime. From the perspective of hydrology the other department, however, refused to approve 
greening the river banks as a natural CCA measure on hydrological grounds, as mentioned in the Waterboard’s 
policy documents (Resp. 010; Resp. 012). 

 
5.2.2.2 Human Motivation 
 Human motivation depends on personal grounds, behaviour and the political will to change (see Figure 11). When 

personal motivation is present, it is easier to implement CCA measures or find support for measures. Human 
attitude is decisive for the implementation of and policy development on CCA (Resp. 001; Resp. 002; Resp. 003; 
Resp. 010). Therefore, human motivation is a key aspect for the success of CCA implementation (Resp. 012).  

 
 CCA can be considered as a complex matter (Resp. 003; Wielinga & Van Vliet, 2021). CCA demands a broad systems 

transition, consumers and producers included, and changes of personal behaviour (Resp. 009). Additionally, CCA 
demands transitions of landscapes and requires space (Resp. 002). Focusing on the Geuldal specifically, the 
complexity in landscaping is based on the various functions within the area (Resp. 006) and municipalities with 
their own individual issues regarding CCA (Resp. 005). This will raise difficulties in decision-making processes with 
politicians (Resp. 002). For these reasons, having or creating opportunities to implement CCA measures are 
aspects that affect human motivations to effectively implement CCA (Resp. 003; Resp. 004; Resp. 005; Resp. 006; 
Resp. 008). 

 
Personal Motivation/Attitude 

 Currently, support for CCA might be higher than decades ago (Resp. 009). However, this motivation depends on 
several determinants, discussed in the next sections. Personal motivation may depend on societal circumstances, 
local situations, personal interests or points of view (Resp. 003; Resp. 009). Individual opinions and views, also 
within sectors, may differ from general (sectoral) views (Resp. 006). Thus, personal consequences of CCA measures 
on individuals are an important aspect to consider (Resp. 003).  



                                                                                                               
                          Faculty of Science |  
                       MSc Department of Environmental Sciences

           
    

   

G.P.E.M. van den Hove                                                                                                                                                                                         Page |                                   
Thesis |  Nature is the key to Climate Change Adaptation  

41 

 A specific type of personal human motivation is the will of politicians to change, which is grounded in personal 
beliefs and beliefs of political parties. Focusing on manoeuvres that determine the direction of an administrative 
body, politicians play a crucial role. Politicians are, therefore, key factors for stimulating and implementing CCA in 
practice. The lack of political will determine failures in policy development and implementation (Resp. 003; Resp. 
010; Kok & Visseren-Hamakers, 2021). Most politicians experience climate change related issues as difficult due 
to the long-term focus, exceeding their period in office (Resp. 001; Resp. 003; Resp. 009; Pierson, 2000; Baker, 
2012). According to respondents 002 and 010, particularly in the province of Limburg a lack of political will to 
implement CCA is visible, due to the regional and local political system and political party views. As an example is 
mentioned, the fact that a majority of the members of the board of the Waterboard have a background in 
agriculture (Resp. 002; Resp. 003; Resp. 010). This results to conflicts of interest (Resp. 005; Resp. 012; Resp. 013). 
Especially, as the implementation of CCA, politically speaking, means making choices. These choices are not always 
popular, leading to reservation among politicians (Resp. 002; Resp. 004; Resp. 006). CCA asks, therefore, for 
politicians with courage to promote changes in society for sustainable living, measures to climate change and the 
implementation of CCA (Resp. 001; Resp. 012; Lossifidus, 2021).  

 
 Based on the research results, it can be concluded that human behaviour and governance are linked, in the sense 

that there is also a certain dependence between the two. After all, governance determines human behaviour, but 
human behaviour determines the content or focus points over governance (in this case the political will plays a 
significant role). Thus, there is a cyclical (lock-in) mechanism that can eventually lead to a barrier in policy 
development or implementation (Resp. 003; Resp. 010; Kok & Visseren-Hamakers, 2021). 

 

 
Figure 11:  Generated network based on research analyses from expert interview, focussing on human motivation as a CCA lock-in concepts,  
 using Atlas.ti.  
  
Stimulus  

 Disasters linked to climate change can be a stimulus for CCA policy development (Resp. 005; Resp. 007; Resp. 008; 
Resp. 012). However, exemplary behaviour of governmental organisations and nature conservation organisations 
is crucial to stimulate other actors (Resp. 005). Measures in concern of flooding taken by the government are 
generally accepted by society. However, when it comes to climate change adaptation measures, for instance on 
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the development of nature, these are generally experienced as delicate issues (Resp. 002; Resp. 012). 
Subsequently, according to Wielinga & Van Vliet (2021), most financial support in CCA concern water management 
measures in particular. CCA measures taken along the river Geul to enhance biodiversity are not in the interest of 
farmers and are not obliged by law. As parcels of land along the river are owned by the Waterboard, farmers, who 
mostly engage in maintenance, are not stimulated to focus on enhancing biodiversity (Resp. 010). In addition, 
policies on CCA are currently voluntary (Resp. 010; Resp. 011). The same applies to using or creating nature areas 
for retaining water. Retaining water in the vicinity of agricultural fields is not desirable for farmers and not in the 
interest of the agricultural sector (Resp. 012; Resp. 013). Furthermore, and this counts for all landowners, the 
implementation of CCA is strongly dependent on financial support (Resp. 003; Resp. 007; Resp. 009). According to 
Wielinga & Van Vliet (2021) however, a decision should not only be based on financial substantiation. Many 
aspects related to tackling climate change, and, therefore, also including biodiversity and CCA, are difficult to 
express in monetary terms. An additional issue, according to Campos et al. (2018), is that municipalities lack 
financial resources. Fact is however, that agricultural ground in the Netherlands is expensive and that, focussing 
on bookkeeping, designation of agricultural ground into nature means a financial devaluation. This will not be a 
stimulus to CCA implementation, it will lead more to hesitation to develop new nature areas and thus to a lock-in 
situation (Resp. 012). 
 
Ignorance  

 The current ignorance of some officials towards climatic change is, according to respondent 002 and 010, an 
obvious example of a CCA lock-in. Society tends to hesitate to change, preferring the old-fashioned way, in which 
measures to CCA cannot be in their interest (Resp. 010). Additionally, focusing on CCA initiatives, believing that 
only large-scale initiatives work out for transformations, means ignoring the fact that small-scale initiatives 
contribute to CCA transformations too (Resp. 011).  

 
Resistance  
CCA in rural areas is lagging behind due to the fact that the agricultural sector prefers higher groundwater levels 
and uses groundwater in dry periods (Resp. 001). Based on the current views on farming with large-scale 
agricultural production, CCA measures might influence current operational businesses in farming, causing 
resistance of farmers as faming with CCA measures might not be seen as cost-efficient production facilities (Resp. 
004; Resp. 007). In addition, space in the Netherlands is limited. Creating new nature areas, therefore, causes 
resistance from society when nature development might not be in the interest of society or individuals (Resp. 
012).  
 
Economic/Commercial Factors 

 Economic aspects influence the human motivation to change. Within the current capitalist system, changes to 
approaches on measures to climate change are not to be expected. For this reason, measures to CCA are required 
(Resp. 003; Resp. 009; Resp. 010). With the focus on agriculture, a direct relationship is shown between 
governmental policies and agricultural investments, also in the transition to sustainable agriculture. Farmers will 
focus on viability and the depreciation of investments, mostly over decades, and demand fiscal sustainability. This 
asks for steady long-term policy views (Resp. 009; Hannah, 2021-k; FAO, 2021). 
 

5.2.3 Infrastructural and Technological Lock-ins 
 The introduction of CCA measures is progressing fairly in the urban area, although, is significantly lagging behind 

in rural areas, due to the fact that agriculture is dominant in these areas (Resp. 001). Agriculture, therefore, has 
an important role when it comes to the implementation of CCA and building up resistance to climatic changes 
(FAO, 2021). Focusing on infrastructure, agriculture is, however, key to the CCA development in rural areas, which 
is related to spatial planning and connected aspects (Figure 12). In addition, spatial planning is an important 
element for introducing CCA in practice, see Figure 9.  

 
5.2.3.1 Spatial Planning 
 Land-use changes and especially overexploitation is a crucial aspect considering the impacts of human activities 

on nature (Díaz et al., 2019). The Geuldal is a complex area because of urbanisation (Resp. 011), the variety of 
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functions, the large number of stakeholders, landowners and the large variety of interests of these stakeholders 
(Resp. 006; Resp. 011). The intensive use of land (Resp. 003; Purmer, 2018) and the changes of the landscape due 
to land consolidation led to tremendous changes of the landscape, resulting in increased climate change impacts 
(Resp. 011; Purmer, 2018) and further fragmentation of nature (Resp. 003; Purmer, 2018). 

 
 In the province of Limburg space is limited and thus the possibility to introduce CCA measures to residential areas 

will probably not be realistic (Resp. 012). Rural areas will be more practical to introduce CCA measures. Although, 
this conflicts with the agricultural sector. Especially, seen from the perspective that agriculture is a major economic 
engine within the Netherlands (Resp. 009). Adapting to CCA, using the natural system, creates tension with 
agricultural activities as farmers dislike wet lands near their own fields (Resp. 012). Besides, adapting to climate 
change leads to different kinds of nature, a wilder nature. This might differ from current landscape policy visions 
preferring an agricultural landscape comparable to the landscape around the 1900s. Additionally, afforestation 
can change the landscape vision, especially when this is a popular view (Resp. 012).   

 
 Currently, the main tool for water management is the introduction of water retaining reservoirs into the 

landscape. These reservoirs often lack vegetation (Resp. 010). Greening of these water retaining reservoirs might 
be considered a solution for increased water infiltration into the soil and enhancing biodiversity (Resp. 006; Resp. 
008; Resp. 010; Resp.011). Although, vegetation, situated at the southern part of agricultural fields, might lead to 
resistance of farmers due to shadows of the vegetation over agricultural crops, affecting crop growth (Resp. 006). 
Additionally, vegetation is in some cases lacking on water retaining reservoir as these reservoirs should always 
available for maintenance (Resp. 008) and subsequently, vegetation should not interfere with the storage capacity 
of water (Resp. 011). 

 

 
Figure 12:   Generated network based on research analyses from expert interview, focussing on infrastructural and technological 
  lock-in concepts, using Atlas.ti. 
 

5.2.3.2 Agriculture 
 To build up climate change resilience in crop production, ecological farming is crucial and additionally needed to 

reach for sustainable production (FAO, 2021). Currently, approximately 6-7% of the Dutch farmers have fully 
switched to nature-inclusive farming (Resp. 009, Bouma et al., 2020). Erisman et al. (2017, p. 9) defines nature-
inclusive agriculture as: “a form of sustainable agriculture and part of a resilient eco- and food system. It makes 
optimal use of the natural environment and integrates it into the business operations.” Following this definition, 
according to respondent 009, most Dutch farms are still operating based on business-as-usual. 

 
 Due to economic interest, mining, urbanisation and tourism, the Geuldal’s landscape changed significantly, 

especially during the 60s and 70s of the last century. Agricultural companies and plots scaled up, caused by the 
intensification of agriculture and land consolidation. Grasslands disappeared, nature areas became more and 
more fragmentated and vegetational landscape elements disappeared e.g., hedges, lynchets,.. etc. (Resp. 011; 
Purmer, 2018). With the focus on landscape transformation, agriculture is a crucial stakeholder for the 
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introduction of adaptation measures and for improving the relationship and interaction between the human and 
natural system (Resp. 007; Resp. 009; Hannah, 2021-j; FAO, 2021). Although the use of land will not make a sector 
specifically important, agricultural fields are often directly situated near nature areas (Resp. 001; Resp. 004) and 
can, therefore, influence the state of nature directly. Respondents identify the rise of intensive farming over the 
years (Resp. 001; Resp. 003; Resp. 004; Resp. 005). The farming sector’s influence, when it comes to CCA, nature 
conservation and enhancing biodiversity, manifests itself in: 
 choices of crop cultivation with no specific restrictions on the type of crops or regarding the prevention 

of monocultures (Resp. 003); 
 roadside maintenance (Resp. 003); 
 use of pesticides and fertilizer influencing flora in roadsides or in nature areas near agricultural fields 

(Resp. 003; Resp. 011); 
 putting in place tilting regimes to prevent bare soils (Resp. 005; Resp. 011); 
 crop rotation and thus periodically tilting meadows (Resp. 005; Resp. 007);  
 the opportunity to sell agricultural parcels or parts of them to create buffer areas (Resp. 004; Resp. 007; 

Resp. 011);   
 agricultural presence affecting nature and biodiversity directly when incidents occur, e.g., cracked 

manure bags (Resp. 008; Tiems, 2018); 
 farmers rejecting wet lands and installing drainage equipment, in the Geuldal especially, and being in 

favour of technical solutions like building dams in rivers instead of natural solutions (Resp. 001; Resp. 
008; Resp. 012). 

 In general, awareness towards CCA in the agricultural sector has been improved over the years. However, the 
farming system is still not that flexible to change or transform (Resp. 005). Farmers prefer long-term stable policy 
views, as this is important for investments (financial sustainability) (Resp. 009; Campos et al., 2018). However, the 
individual visions of farmers can differ significantly from the view of the agricultural sector in general (Resp. 001).  

 
5.2.3.3 Agricultural Land Consolidation 
 Agricultural fields in the province of Limburg are used intensively (Resp. 003; Resp. 004; Purmer, 2018). Because 

of efficiency reasons, land consolidation took place, which changed the landscape significantly, creating large 
agricultural fields. Traditional landscape features disappeared, such as hedgerows, lynchets, and standard orchids, 
causing major water runoffs during rain showers, especially in cases in which vegetation is completely lacking (bare 
fields) or the wrong kinds of tilting techniques are used (Resp. 011; Purmer, 2018).  
 

 Land consolidation, moreover, resulted in rigid borders between nature areas and agricultural production fields 
(Resp. 004). For most species of fauna these monocultural fields are unfavourable as they cannot migrate or are 
captured inside areas (Resp. 002). Moreover, since the agricultural land consolidation, tilting meadows periodically 
for continued flexible use is no longer a local obligation (Resp. 005; Resp. 007; Purmer, 2018), resulting in water 
streams running downhill during heavy rainfall (Resp. 011). This makes us question the way spatial planning is 
currently designed (Resp. 002, Resp. 013). 
 

5.2.3.4 Absence of Vegetation 
 Bare fields, logged terrains, the style of cultivating crops, and the lack of hedges lead to discharges of precipitation 

and the release of nitrates into open waters (Resp. 003; Resp. 005; Resp. 006; Resp. 011). Moreover, the drainage 
systems in the Geuldal area led to fast peak discharges of water (Resp. 008). Also, crop rotation on meadows leads 
to tilting and loss of permanent vegetation and soil erosion (Resp. 005; Resp. 007; Resp. 011; Winteraeken, 2020). 
According to the Waterboard (n.d.-b), peak charges of precipitation water due to changes in the use of the 
grounds, and hardening due to urbanisation, are key contributors to bottlenecks in creeks. 
 

 Focusing on cultivated agricultural fields, farmers appreciate flexibility in the use of fields. Policy changes in the 
past removed the obligation of lasting grass meadows, instead obligating the tilting of fields on the hillside. 
Additionally, legally, after a certain period of years it is not permitted to change grasslands into agricultural 
production fields, resulting farmers employ crop rotation and (temporary) tilting of meadows so that they do still 
have the opportunity to use the fields for grassland or agricultural production. In particular, on hillsides this leads 
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to problems of water discharge into creeks in the valleys (Resp. 005; Resp. 007; Resp. 011). Water discharges into 
creeks affect aquatic ecosystems as substances of discharged water cover the substrates of creeks, which are 
essential for a lot of species living in aquatic ecosystems (Resp. 011).   

 
5.2.3.5 Geomorphology 
 A specific aspect of South Limburg is the deviating geomorphology of the soil. This soil type, called loess, is specific 

for this area and differs from other soil types in the Netherlands. The deviating characteristics of these loess 
grounds lead to other insights in infiltration, as infiltration of water in loess soils is limited. This specifically becomes 
an issue with discharging water from the hillside and asks for local measures, such as local water retaining fields 
near agricultural fields, continuous vegetation, and abandoning standardised national conditions with regard to 
the infiltration of rainwater into the soil (Resp. 005; Resp. 007; Resp. 011). 

 
5.2.3.6 Landscape Variation 
 Monocultures on public grounds and on agricultural fields lack natural self-regulating effects of nature for pest 

control, climate regulation, pollination, freshwater distribution, regulation of the environmental, compartments, 
e.g. soil, aquatic, air, etc. (Resp. 003; Díaz et al., 2019). Technical solutions are currently still preferred such as, 
using chemicals instead of the natural ability to restore the natural balance (Resp. 003).  

 
 One of the consequences of current climatic changes is the expansion of exotic species. An example is the presence 

of the oak processionary caterpillar (Thaumetopoea processionea) in the Geuldal area. The lines of oaks along 
avenues (monocultures) created a suitable living ground for this caterpillar. Due to the lack of diversity in trees, 
there is a lack of natural enemies, as these enemies depend on the degree of biodiversity. To enhance the 
population of insects, such as parasitoid wasps, and create possibilities to nest birds, such as the great tits, 
enhancing biodiversity is important to restore a natural balance (Resp. 010). 

 
5.2.3.7 Roadsides 
 Besides monocultural agricultural fields, proper corridors between nature areas are in general lacking. Moreover, 

fields are tilted almost until the roads, destroying roadsides or even vanishing roadsides. This affects the function 
of roadsides for migration purposes or establishing connections between nature areas  (Resp. 003; Resp. 006). 

 
5.2.3.8 Technical Limitations   
 Measures to adapt to climate change have currently merely a technical nature (Resp. 001). Especially in 

agriculture, the use of technology is generally accepted (Resp. 002). According to respondent 012, the preference 
to use technical measures and solutions is widely embraced compared to other measures. Examples of measures 
to climate change adaptation mentioned in the interviews are: 
 water retaining reservoirs (Resp. 002; Resp. 005; Resp. 008; Resp. 010; Resp. 011); 
 barrages (Resp. 001; Resp. 004; Resp. 011); 
 (river)dikes (Resp. 001; Resp. 003; Resp. 004); 
 dams (river dam, dam around nature areas) (Resp. 008; Resp. 011; Resp. 012; Resp. 013); 
 pumping systems in the case of drought (Resp. 001; Resp. 002; Resp. 013); 
 drainage systems (Resp. 001, Resp. 004; Resp. 007; Resp. 008; Resp. 013); 
 seasonal watercourses (Resp. 010). 

 
 Especially drainage systems are an aspect of attention in the Geuldal area, as they are widely used on agricultural 

production fields, disturbing natural systems needed to CCA implementation. More attention to these negative 
aspects is, therefore, needed (Resp. 004; Resp. 008). Although, most nature conservation organisations have a 
preference for natural measures to adapt to climate change, though, and are against using technical measures. 
Natural solutions are in generally seen as sustainable measures, while technical measures require periodic 
improvements (Resp. 001; Resp. 002; Resp. 012). 
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5.2.3.9 Water Management 
 Primarily, so far, most attention is given to hydrological measures and additional to flood protection (reinforcing 

dikes, building barrages), building water retaining reservoirs and water drainage systems e.g., canals, drainage 
systems, ditches and groundwater pumps,… etc. (Resp. 001; Resp. 002; Resp. 003; Resp. 004; Resp. 005; Resp. 
007; Resp. 008; Resp. 009; Resp. 011; Resp. 012; Resp. 013; Verdonschot, 2009). Thus, especially in the agricultural 
sector, technical solutions are still being preferred (Resp. 001; Resp. 002). For many years, Dutch practices on 
hydrology were based on the thought that in principle anything is possible everywhere. This meant in practise 
that, in the case of agriculture, unsuitable wet fields on lower grounds were made suitable for agricultural 
purposes, by lowering groundwater levels. Moreover, water drainage systems (canals, ditches, …etc.) were built 
to drain run-offs from fields and pumps were installed providing agricultural fields with water in dry seasons (Resp. 
001; Resp. 004; Resp. 010; Winteraeken, 2020). To prevent creeks from flooding, barrages in creeks were installed, 
resulting in stagnant water which jeopardizes ecosystems. Due to run-offs from agricultural fields and the current 
Waterboard’s policy obliges discharges of water retaining reservoirs within 24 hours, water in creeks is mixed with 
different substances (e.g., mud, sand, silt and clay). These substances do cover the substrate layer in creeks, on 
which aquatic species rely. These measures will, thus, not only change water quality but also the aquatic ecosystem 
in creeks. Moreover, it affects peak discharges, causing disturbances of aquatic ecosystems and erosion. Leading 
to the conclusion that all these technological solutions affect the quality of natural ecosystems, especially aquatic 
ecosystems (Resp. 004; Resp. 011).  

 
 Current water retaining reservoirs are, according to respondent 005, a substitute for natural buffer reservoirs in 

the past. Winteraeken (2020) subsequently points out that, since the 90s of the last century, it became clear that 
water retaining reservoirs will not keep up with the impacts of climatic changes. Measures focussing on the source 
are crucial for this reason. In addition respondent 001 and 004 underline that technical solutions are not a solution 
to deal with climate change. In terms of water management, the focus is too much on creating solutions, instead 
of focusing on the big picture and clearly imagining the local situation (Resp. 004; Resp. 005). It lacks a systems 
approach, as the focus regarding hydrological aspects is primarily on creeks, rivers and water retaining reservoirs. 
The policy focus needs to be focussing, for instance on retaining water locally in the vicinity of agricultural fields 
(Resp. 005). 

 
5.2.3.10 Use of Techniques  
 Adapting to climate change will not mean a total ban of techniques. However, existing lock-ins on social and 

cultural backgrounds might even ignore or reject the use of the best available technologies for CCA. Technology 
is, therefore, not the only answer to CCA. Focussing primarily on technology will ignore critical social factors 
(beliefs, culture values) and might generate barriers. It is important to have an image on (societal) barriers 
(Shackleton et al. 2015). Some respondents are currently sceptical of the use of modelling techniques, for instance, 
to predict effects of certain measures, due to the complex nature of CCA. Current technological tools are not 
equipped to predict the functioning of natural measures to CCA, for instance, afforestation (Resp. 012; Biesbroek 
et al., 2013). Other respondents foresee advantages of the use of computerised modelling. For instance, 
respondent 004 refers to an example to visualise microclimates. Additionally, respondents 006, verified by 
Wielinga & Van Vliet (2021), points out the importance of heat stress maps for policy development and acquiring 
budgets.  

 
 In some cases natural solutions will not be satisfying or will lead to limitations on effectiveness. In these cases, the 

use of technology might be considered (Resp. 012). 
 

5.2.4 Analysing the Existence of Lock-ins in the Geuldal Area 
In order to assess to what extent lock-ins in CCA policy-making and implementation in the Geuldal arise, barriers 
are examined first. These barriers are then analysed for the presence of lock-in mechanisms that cause a lock-in 
situation. In this section, the aforementioned components will be described and analysed with regard to the CCA 
policy development and implementation in the Geuldal area, based on expert’s opinions. 
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5.2.4.1 Barriers 
Understanding the origin of barriers is important to prevent or deal with their occurrence. However, it is not easy 
to define barriers. In many cases they are insufficiently defined in the literature. Biesbroek et al. (2013, p. 1119), 
make an attempt to define the concept of barriers, namely as: “social factors and conditions that hamper our 
ability to adapt proactively to future environmental changes”. Additionally, Moser & Ekstrom (2010, p. 22027) 
refer to barriers as: “obstacles that can be overcome with concerted effort, creative management, change of 
thinking, prioritization, and related shifts in resources, land uses, institutions, etc.” Barriers in any case lead to 
disruption, put on hold policy development and implementation, or create limitations in effectiveness or 
performance with regard to CCA policy-making or -implementation. There are different types of barriers, such as 
those relating to economic factors, human behaviour, human attitude, communication and information 
(CoastAdapt, 2017).  
 
Examples of barriers to CCA policies mentioned in the literature are: 

 the lack of concrete data or the unfamiliarity with existing data on climate change and ways to predict 
climate change and translate these results into CCA policy strategies (Amundsen et al., 2010; Jantarasami 
et al., 2010); 

 the lack of awareness, knowledge exchange and (local) knowledge of climate change and dealing with 
effects and expertise to value different opportunities and CCA measures (Amundsen et al., 2010; 
Storbjörk & Hedrén, 2011); 

 the lack of resolving tensions due to negative trade-offs and taking the consequences of these trade-offs 
into account within the development and implementation of policies or regulations, as well as when 
focusing on the political agenda (Storbjörk, 2010; Storbjörk & Hedrén, 2011); 

 the lack of one specific coherent integrated policy and legal strategy with regard to CCA and its 
implementation, focusing on all governmental levels (national, regional and local administrations) 
(Storbjörk & Hedrén, 2011); 

 the lack of human capacity and ability to implement CCA measures effectively (Amundsen et al., 2010; 
Jantarasami et al., 2010; Storbjörk & Hedrén, 2011); 

 the variation in policies’ standards between institutions and internal procedures for policy development 
and decision-making processes (Jantarasami et al., 2010; Storbjörk, 2010; McNeely, 2011); 

 the lack of political priority and attention to climatic changes and CCA compared to other politically 
pressing issues and the lack of proper and coherent guidelines to CCA implementation (Storbjörk, 2010; 
Huang et al., 2011); 

 occurring jurisdictional conflicts on responsibilities e.g. regarding ecosystems (Amundsen et al., 2010); 
 the boundaries of ecosystems transcend planning boundaries and ecosystems therefore fall under the 

responsibility of various actors and stakeholders (Jantarasami et al., 2010); 
 the lack of mutual ownership when it comes to CCA implementation or the unfamiliarity with 

responsibilities, and the lack of clarity within governmental organisations regarding the role to be played 
when it comes to climate adaptation and the implementation of CCA measures (Amundsen et al., 2010; 
Glaas et al., 2010; Storbjörk & Hedrén, 2011); 

 the lack of skills (Amundsen et al., 2010); 
 rigid roles and solid, unilateral view on current policies (Amundsen et al., 2010; Storbjörk, 2010); 
 the lack of (public) support for the implementation of CCA policies in practice, as well as the support of 

society to actually implement CCA measures in practice, and the associated consequences (Jantarasami 
et al., 2010; Storbjörk, 2010); 

 the lack of multi-disciplinary government (vertical governance) approaches and central coordination to 
CCA (Amundsen et al., 2010; Storbjörk & Hedrén, 2011); 

 the lack of proper communication and promotion of CCA (Storbjörk & Hedrén, 2011); 
 rigid organisational routines, stable institutional arrangements and procedures (Amundsen et al., 2010; 

Cecere, 2014); 
 the uncertainty and ambiguity with regard to occurring climatic changes in the future (Biesbroek et al., 

2013); 
 existing legal constraints of environmental laws (Jantarasami et al., 2010);  
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 the lack of budgets and resources (Amundsen et al., 2010; Jantarasami et al., 2010; Cecere, 2014); 
 the costs of CCA implementation can lead to barriers as high prices could provoke hesitation to 

implement environmental measures, such as those for climate adaptation (Naess 2005; Cecere, 2014); 
 powerful, influential individuals capable of influencing opinions within society (Naess, 2005; Storbjörk & 

Hedrén, 2011); 
 long-term thinking with regard to climate change and CCA versus short-term thinking (reacting on ad-hoc 

situations to climate change impacts) with regard to politicians, but also policymakers (Storbjörk, 2010; 
Biesbroek et al., 2013); 

 withdrawn national government regarding the implementation of local CCA policies (Glaas et al., 2010); 
 the use of computerized modelling (Biesbroek et al., 2013); 
 the lack of available technologies needed or useful for successful CCA (Amundsen et al., 2010). 

 
5.2.4.2 Path Dependence 
 Barriers may lead to path dependence, which can bring about a lock-in. Path dependence occurs for example in 

situations where a particular technique or technology leads to commitment to develop in a particular direction 
within an institutional or technical sense. Path dependency is determined by an increasing demand for particular 
techniques or social adoption, embracing a technique or practice (Puffert, 2008; Greener, 2019). Path dependence 
is a key issue in analysing and explaining the outcome of institutions in transitions to change. According to Greener 
(2019), politicians and policy-makers tend to fail to embrace learning experiences and hesitate to make significant 
changes in policy development and implementation. For this reason, political decisions and policies have a 
tendency, not to change considerably. This can be the cause of, for instance, institutional, technical or other lock-
in situations (Greener, 2019). 

 
5.2.4.3 Lock-in 
 The lock-in concept stems from the perspective of the use of technologies, in which certain technologies are given 

preference, by certain advantages to adopting, over other competing technologies. This creates path 
dependencies, leading to their adoption in society in the longer term. As switching costs for alternative 
technologies increase, such conditions exclude competing alternative technologies. This causes a self-reinforcing 
process in which one path (technology) becomes (more and more) dominant to alternative paths. As the value of 
sticking to this path (technology) is growing over time, due to adoption in society and hereby a growing number 
of users or participants, altering such created pathways is not easy. In such conditions a lock-in situation arises 
(Katz and Shapiro, 1985; Arthur, 1989; Brian, 1994; Cecere et al., 2014). Based on empirical evidence, Cecere et 
al. (2014) endorse the fact that the current attention for climate mitigation measures strengthens the application 
of polluting technologies and processes, such as carbon capture and storage, because these processes are 
becoming 'cleaner'. This is a good example for a lock-in and gives an explanation to the reason why mitigation 
measures are still preferred.  
 
When it comes to whether or not lock-ins occur, certain factors play a role. These factors contribute to the 
increasing attractiveness, and thus social adoption, of particular technologies, rules, behaviours, etc. Factors that 
contribute to the increasing degree of social adoption are, for example, the result of learning effects, available 
infrastructure, standards, …etc. (Katz and Shapiro, 1985). Lock-ins can be applied to a wide variety of environment-
related policy topics. However, in policy development and implementation adaptation lock-ins are often 
overlooked. The literature focusses merely on the existence or occurrence of barriers (Huitema et al., 2016). For 
this reason, this Master thesis research has been linked to studies on carbon lock-ins and the framework of Seto 
et al. (2016) has been chosen as the basis for research into adaptation lock-ins. 
 

5.2.4.4 Lock-in Mechanisms 
The focus on lock-in mechanisms stems from transition processes. These transition processes are largely 
determined by lock-in mechanisms, which are the basis for a certain path creation (Klitkou et al., 2015). This 
research focusses on the mechanisms that determine human behaviour, infrastructure and technology, or 
institutions. The lock-ins mentioned by Seto et al. (2016) and the main lock-in mechanisms quoted by Klitkou et 
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al. (2015, p. 22), i.e. “learning effects, economies of scale, economies of scope, network externalities, 
informational increasing returns, technological interrelatedness, collective action, institutional learning effects 
and the differentiation of power”, are used in this research to indicate the mechanisms causing lock-ins to the 
implementation of CCA within the research framework.  
 
Based on the interviews, there was no reason to assume that certain standards currently apply when it comes to 
the implementation of CCA, so network externalities do not play a role. Network externalities, according to Klitkou 
et al. (2015), focus on industrial standards that make it possible to make technically different products and devices 
compatible. The same applies to lock-in mechanisms related to economies of scope. Klitkou et al. (2015) refer 
here in particular to the economic side of certain products, which become financially more interesting to realise 
due to growing demand. It was not immediately apparent from the expert interviews that this plays a role, because 
the preference is expressed for natural systems instead of technical aids/measures (to be developed). Even though 
in general it cannot be denied that in a certain sense there will also be economic benefits through market forces 
in the long run. However, as indicated earlier, this could not be concluded from the interviews with experts. For 
this reason, this lock-in mechanism has not been included as part of this research. This also applies for 
technological interrelatedness. Technological interrelatedness occurs in situations where a dominant technology 
promotes complementary and compatible technologies and excludes incompatible technologies (Klitkou et al., 
2015; Kotilainen et al., 2019). Certainly, when taken into account that natural solutions are preferred by experts 
and the focus is not specifically focussing on technological opportunities and measures.  
 
Economies of Scale (Cost Related Aspects) 
In the production of technical systems, this occurs when the development costs can be spread over an increasing 
production volume. This reduces costs and makes the technical system more interesting to use from a social and 
economic point of view. This also applies to infrastructural facilities, where an infrastructural facility becomes 
more socially interesting if this facility is used more often or if more use is made of it, for example energy 
generation, transport systems, etc. As a result, a certain path is determined. Changes of policy direction are 
therefore not easy and this creates a lock-in of the system in the current preferential direction (Cecere et al., 2014; 
Klitkou et al., 2015; Kotilainen et al., 2019). 
 
Learning Effects 
According to Ajaps and McLellan (2015), knowledge development, for instance education, can influence the 
resolution of knowledge gaps and can be the impetus for social behavioural change. Learning effects improve 
production processes and cost-efficiency due to specialisation in skills and knowledge development by learning 
experiences during production and through market experiences. For instance, through the use of policies, specific 
market niches can be created for pilot projects or new technologies to gain knowledge and experience in practice 
through learning by doing (Foxon, 2002; Schot & Geels, 2008; Cecere et al., 2014; Kotilainen et al., 2019). Learning 
by doing (supply side), was first mentioned by Arrow (1962) as a crucial factor for technological improvements 
and economic growth. Knowledge development often leads to increased productivity and cost-effectiveness. 
Increasing returns result in learning effects, leading to higher quality products and incremental innovations, 
resulting in process improvements (Klitkou et al., 2015; Kotilainen et al., 2019). Additionally, learning effects can 
also refer to a focus on the consumer side, designating to learning by using. Learning by using focusses on the 
needs of consumers (users) for incremental adjustments to products. Such learning effects do interfere with an 
increase in efficiency and decreasing cost (Klitkou et al., 2015; Kotilainen et al., 2019). 
 
Knowledge can (within industrial firms) be kept from the market or society, from an economic and competitive 
point of view. This can lead to lock-ins situations (Lehmann et al., 2012). Learning effects can therefore have an 
important role in creating skills, awareness and support on CCA, or can create lock-ins when knowledge is lacking. 
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High Density of Institutions 
High density of institutions encompasses the use of governmental authority (Foxon, 2002), referring to 
“interaction among multiple-institutions and […] overlapping rules influencing the same behaviour” (Kotilainen et 
al., 2019, p. 579). For instance, different policy fields can create a lock-in through insufficient coordination 
between (multiple) organisations, policy developers and society or the use of routines and standard procedures 
to the implementation of environmental measures (Cecere et al., 2014). 
 
Complexity and Opacity of Politics 
The complexity and lack of transparency of political objectives leads to the perception that the world of politics is 
ambiguous, due to the non-binding and diffuse links between political actions and results (Foxon, 2002; Kotilainen 
et al., 2019). Switching costs hereby, play an important role in cases where political choices move into certain 
directions, for a longer period of time. Heading for certain directions, will make decisions about alternative 
directions and measures (transitions) more difficult or practically impossible. Such situations create barriers, in 
which two obstacles can be distinguished with regard to the functioning of these barriers. First, the short time 
horizon that politicians are in office. Second, a conservative attitude towards changes and transitions in order to 
initiate the change processes. Such situation led to lock-in situations to transitions to change (Pierson, 2000).  
 
Collective Action 
According to Ostrom (2010, p. 550): “climate change is a global collective-action problem since all of us face the 
likelihood of extremely adverse outcomes that could be reduced if many participants take expensive actions.”  
Forsyth & Johnson (2014) indicate that for global climate change policies the effects of climate changes can be 
experienced globally, but the cause of these climatic changes lies with actors at lower (local) levels. The collective 
action mechanism can cause technological lock-ins (e.g., inferior development paths, etc.) or organisational lock-
ins (e.g., coordination failure, etc.)  and hereby a complete lack of action capacity. On the basis of the application 
of 'good governance', instruments have been developed for effective collective action. In the case of lock-ins that 
arise, an unblocking (organisational lock-in) or unlocking (technical lock-in) can be implemented when collective 
actions become possible in the future (Elsner, 2004). Ostrom (2010) indicates that, informing society on the 
problems it faces and the involvement of other participants can bring about a solid action collective, without the 
necessity of governmental steering tools (laws, regulations) or law enforcement. According to (Foxon, 2002, p.3) 
the collective action lock-in mechanism refers to the fact that politically-speaking, “the consequences of an 
individual or organisation’s actions are highly dependent on the actions of others”. The collective action lock-in 
mechanism can result from consumption patterns, societal norms, formal regulations, and customs (Klitkou et al., 
2015; Kotilainen, 2019). 
 
Habituation 
Behavioural lock-in arises when knowledge development has no influence on behavioural changes, or when 
habituation hampers behavioural change. The behaviour of people (consumers and producers) gets stuck as a 
result. For example, people have become attached to certain products or processes, so that changes do not occur 
even when better alternatives are available (David 1985; Barnes et al., 2004). 
 
Cognitive Switching Costs 
In business, increasing customer loyalty is of great importance and cognitive switching costs play an important 
role in binding consumers (Kim et al., 2018). Cognitive switching costs refer to people’s analysis of costs and 
benefits and taking these into account when choosing alternatives. High switching costs to alternative techniques, 
products, suppliers, processes or brands can lead to barriers when it comes to choices and decisions. At such a 
moment, consumers get stuck and a cognitive lock-in situation arises, in which consumers and producers in 
principle remain stuck in the old situation and hesitate or refuse to switch to alternatives (Murray & Häubl 2007; 
Shih, 2012). Cognitive switching costs additionally refer to learning new skills and skills attached to less valuable 
alternatives (Kotilainen, 2019). 
 
Increasing Informational Returns 
Increasing informational returns result from the adoption of technology. This mechanism refers to a certain 
technology or technological development that tends to be more attractive, preferred or acquired with regard to 
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adoption in society, receiving increasing returns to adoption. The more a technology is used or applied, the more 
awareness and attention is raised and societal interest grows, creating more support for certain techniques. 
Additionally, increasing interest of society will mean that experiences with this technology will grow. Moreover, 
the more interest and experiences there are, the further the product can be developed. Competing technological 
developments make it difficult, if not impossible, to gain a market share. Often a certain technological 
development is in favoured due to certain advantages, but it can possibly push better technologies out of the 
game. This creates a (technical) lock-in situation (Katz & Shapiro, 1985; Arthur, 1989; Galliano & Orozco, 2011; 
Kotilainen, 2019).  
 

5.2.4.5 Evaluating Results  
Based on the opinion of experts, see Table 3-7, it becomes clear that locally in the Geuldal barriers arise, when it 
comes to CCA policy-making and implementation. Hereby, Table 3-5 focus on institutional barriers, Table 6 on 
behavioural barriers and infrastructural and technological barriers. The reasons for these barriers are diverse and 
focus on different levels. When these levels are assessed, it follows that there are lock-in situations in the areas of 
institutions (Tables 3-5), human attitude (Table 6) and infrastructure and technology (Table 6). In these lock-in 
situations, mechanisms are hidden especially in the field of institutions. Particularly, the complexity and opacity of 
politics and the high density of institutions are mechanisms that play an important role in the presence of lock-
ins. In many cases, experts additionally indicate the important roles that collective action and habituation play. 
These results support the conclusion that institutions and behaviour are essential for CCA policy-making and -
implementation. A connection between institutions and behaviour is also mentioned by Foxon (2011, p. 2261), 
which explains the aforementioned evaluation: “Institutions both constrain behaviour, by defining socially 
acceptable ways of acting, and enable behaviour, by providing agreed-on social contexts for acting, which do not 
need to be continuously negotiated.”  
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Table 3:  Display of institutional lock-in (1), occurrence, influences on CCA policy, and barriers, based on expert opinions,           
                    concerning policy developments and implementation in the Geuldal area.     
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Table 4:  Display of institutional lock-in (2), occurrence, influences on CCA policy, and barriers, based on expert opinions,           
                    concerning policy developments and implementation in the Geuldal area.     
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Table 5:  Display of institutional lock-in (3) & Behaviour (1), occurrence, influences on CCA policy, and barriers, based on 
 expert opinions, concerning policy developments and implementation in the Geuldal area.     
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Table 6:  Display of behavioural lock-in (2) and infrastructural & technological lock-in, occurrence, influences on CCA policy, and 
 barriers, based on expert opinions, concerning     
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5.3 Recommendations  
 Sub-question 3 

 CCA is not the responsibility of the Waterboards alone, it is a joint responsibility of society (Resp. 009; Russel et 
al., 2018; Kok & Visseren-Hamakers, 2021; Van Bijsterveldt et al., 2021; Wielinga & Van Vliet, 2021). Based on the 
interviews, experts point to a crucial role for municipalities, provincial authorities, Waterboards and the 
agricultural sector when it comes to addressing the limitations of CCA policy implementation. The key to change 
is definitely governance and the will to change, or in other words human behaviour. The awareness is gradually 
growing that the current technical solutions alone are not the answer to climate change adaptation (Resp. 008; 
Verdonschot, 2009). Besides hydrological changes, climate change leads to more undesirable effects than the 
effects that are now mainly focused on, among others heat and drought are a growing concern, as shown in the 
dry summer periods in the Geuldal of the years 2018, 2019 and 2020 (Resp. 002; Resp. 003; Resp. 004; Resp. 005; 
Resp. 006; Resp. 007; Resp. 009; Resp. 013). For this reason a broader focus than a hydrological one, is needed 
(Resp. 004; Resp. 009; Resp. 013; Kok, & Visseren-Hamakers, 2021). 

  
5.3.1 Changing Approaches 
 CCA demands a totally different approach, a system approach which also focusses on other policy domains and 

another way of governance (Resp. 002; Resp. 004; Resp. 009; Resp. 013; Díaz et al., 2019; Kok, & Visseren-
Hamakers, 2021). A systems approach in here, in the case of CCA, means the transformation of entire systems, 
e.g. total water systems or food chain, …. etc. Focussing on the original natural water systems and taking into 
account both technology, economic and social aspects. Such a system approach additionally, demands a transition 
to change the attitudes of both civilians, consumers, agricultural sectors, food industry, … etc., when is concerns 
economic markets, for instance the food chain (Resp. 004; Resp. 009; Resp. 013; Kok & Visseren-Hamakers, 2021). 

 
5.3.2 Focus on Natural Systems 
 The current human mindset to CCA solutions should change, focusing more on possibilities and advantages, 

respecting nature, and making use of the functioning of natural systems. Thus, leave the train of thoughts to 
primarily focus on infrastructure and technology (Resp. 001; Resp. 002; Resp. 004; Resp. 005; Resp. 006; Resp. 
009; Resp. 012; Resp. 013; Hannah, 2021-j). Natural approaches are seen by experts as the principle for local CCA 
implementation, as well as a sustainable solution for water management (Resp. 001; Resp. 002; Resp. 004; Resp. 
012). Improvements to the natural infrastructure means restoring, preserving and enhancing vegetation and 
landscape elements (hedges, hedgerows, lynchets) to retain water locally and enhance biodiversity. Resulting in 
increased water retention, biodiversity, species migration and the recreational use of areas, and will thus have 
local economic advantages and will increase human wellbeing (Resp. 002; Resp. 003; Resp. 006; Resp. 008; Resp. 
012; Resp. 013; Hannah, 2021-j). It might even support the introduction of new species (Resp. 002). Additionally, 
the current focus on nature conservation should become broader, concentrating on both terrestrial and aquatic 
values, reducing discharges of run-offs into aquatic ecosystems and improving aquatic ecosystems’ quality. One 
has to be mindful that many species live periodically in both an aquatic and a terrestrial environment when 
reaching the state of maturity (Resp. 011).  
 

5.3.3 Focus on Behaviour and Institutions 
 Climate change is a complex matter (Wielinga & Van Vliet, 2021), therefore, CCA requires a gradual, stepwise 

approach (Resp. 004). All the more, that it will take time for nature to adapt. Natural approaches to climate change 
adaptation might not have a direct effect, which can be a risk that should be considered in policy planning (Resp. 
009). To win the attention of society for CCA and maintain it, the attitude and level of cooperation of leaders and 
politicians is another crucial aspect to the implementation of CCA (Resp. 010; Resp. 12; Resp. 013). In practice, it 
will take effort to convince politicians and create awareness on the need for CCA. Research and pilot projects 
might be a good effort to start with, and the results can be used to convince politicians (Resp. 013). Local politicians 
can lead in mediating in areas outside of Waterboards’ authority. Although, one should keep in mind that the 
number of actors and stakeholders in such areas can be substantial, e.g. civilians, farmers, the province, 
municipalities and nature conservation organisations (Resp. 004). Especially finding consensus and involving all 
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actors and stakeholders within a certain area in a stepwise approach are important to prevent negative views on 
projects from establishing and complaints from being filed (Reps. 007; Resp. 013).   
  

 The implementation of CCA needs both formal (e.g. laws) and informal institutions (e.g. cultural values, routines, 
etc.), resources (e.g. financial and human capital), knowledge, human motivation (actor-related aspects) and local 
contextual factors (Campos et al., 2018). A system approach requires a totally different way of thinking and acting, 
which does not come naturally to human beings (Resp. 004; Resp. 011). Thinking in line with a systems approach 
requires cooperation, perseverance and a long preparation time (Resp. 012). This systems approach and the 
implementation of CCA ask for a transition and steering instruments to set this transition into motion (Resp. 001; 
Resp. 009). In some cases, according to respondent 011, the question is: “how far are we going to take measures 
for CCA?” It is important to realise that adaptation to climate change competes with other political issues, such as 
climate change mitigation or conflicts with the current other policy domains e.g. energy transitions, transitions to 
sustainable agriculture, …. etc. (Resp. 006). Responding to the need for coordination of both policy views and 
considering concessions to ecosystem degradation, an integral systematic focus would help improve the approach 
towards CCA implementation (Verdonschot, 2009; Resp. 001). 
 

 Nature conservation organisations play an important role in nature areas (Resp. 011). In addition to the 
government and governmental departments, the agricultural sector is a crucial stakeholder in rural areas – as 
civilians are in urban area (Resp. 001; Resp. 007; Resp. 009). Although, governments should overcome sectoral 
approaches and must focus on interdepartmental and multi-level approaches (vertical and horizontal 
governance). Additionally, concentrating on policy coherence between different policies (Resp. 009; Resp. 010; 
United Nations, n.d.-a; Russel et al., 2018; FAO, 2021). Based on these premises, it would make sense to separate 
the institutional views for both urban (civilian) and for rural (agriculture) stakeholders, subsequently linking these 
views to an overall common policy to (local) CCA implementation.  

 
5.3.3.1 Communication 
 Creating recognition and awareness is essential for CCA implementation and preventing barriers in CCA 

implementations (Resp. 010; Shackleton et al. 2015). Communication and cooperation are necessary to improve 
our understanding of the way in which ecosystems work and to increase our knowledge of CCA (Resp. 006; Resp. 
011). CCA needs to be evaluated from different perspectives; it cannot be approached from one single policy field 
alone (Resp. 006). Through communication, knowledge can be transferred to actors and stakeholders, which can 
lead to more awareness of the challenges we face regarding climate change and adaptation to climate change, 
and can improve our knowledge of the required natural habits and approaches (Resp. 003; Resp. 004, Resp. 008; 
Resp. 010; Díaz et al., 2019). Moreover, as CCA is complex and unfamiliar to most citizens, it is important that 
governmental authorities communicate clearly about their roles in certain (thematic) projects, especially to the 
public, to enable access to information (Resp. 008; Díaz et al., 2019). Clear communication, information and 
promotion of example projects (pilots) are crucial. This means that goals for actors and stakeholders should be 
transparent and communication of governmental departments and between departments should be enhanced 
(Resp. 001; Resp. 002; Resp. 006; Resp. 009; Resp. 011; Resp. 012; Resp. 013; Campos et al., 2018).  
 

5.3.3.2 Knowledge Transfer 
 Investing in knowledge from different fields of interest is essential. Especially within smaller organisations. It is 

important to search for support from, for instance, the field of ecology (Resp. 002; Resp. 003). Also, more attention 
should be given to education in the agricultural sector (Resp. 003) and knowledge transfer in general (Resp. 008; 
Resp. 009; Shackleton et al. 2015). To reduce the lack of knowledge and enhance awareness, it is necessary to 
create opportunities for experimental projects and for institutes (experts) who connect the dots between these 
projects and existing knowledge on CCA (Resp. 009; Shackleton et al. 2015). Such experts are able to organise and 
facilitate projects and programmes in which both experts and stakeholders (project participants) work together 
on experiments (Turnhout 2019).  
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5.3.3.3 Integrated CCA Policy 
 Instead of an issue in various policy documents, CCA should be integrated in an integrated policy. Targets from 

different policy fields should be integrated and combined in adequate policy views, broadly focussing on several 
policy areas, e.g. CCA, climate change, nature (recovery) and enhancing biodiversity  (Resp. 012; Resp. 013; Kok & 
Visseren-Hamakers, 2021), while addressing local goals as clearly as possible, specifically focusing on adaptation 
concerns to prevent the transition to CCA from being ignored (Resp. 002; Resp. 003; Resp. 005; Resp. 009; 
Huurdeman & Thijssen, 2021; Campos et al., 2018). Policies need to consist of clear and continuous targets. Policy 
must provide a flexible but long-term basis in which continuity and clarity is essential for farmers and society at 
large to implement CCA (Resp. 002; Resp. 009; Lossifidus, 2021). Subsequently, it is necessary to evaluate and 
revise policies ambitions and implementation, based on the latest insights (Shackleton et al. 2015; Kok & Visseren-
Hamakers, 2021). For instance, using the policy cycles, policy processes usually consist of five phases. These phases 
consist of: policy planning, policy development, decision-making, implementation and evaluation. In this cyclic 
system the policy planning or adjustments start over again (Capano & Pritoni, 2020). CCA should be addressed in 
policy views on water management, flooding, drought and heat (Resp. 013). Improving nature and biodiversity is 
important for creating sustainable CCA solutions (Resp. 010) and in addition, targets on infrastructural means need 
to be included in policy too. 

 
Focal point on (local) CCA policy are: 
 local water retention and preventing water run-offs from fields (Resp. 004; Resp. 005; Resp. 012); 
 preventing rigid law, policies and subsidy systems. CCA requires flexibility to respond to changing 

circumstances and conditions (Resp. 001; Resp. 006; Resp. 010; Resp. 012; Resp. 013; Hannah, 2021-k; 
Hannah, 2021-l); 

 the use of stress-maps for policy development and acquiring budgets (Resp. 006; Wielinga & Van Vliet, 2021); 
 the current rewriting their sewage policy, the energy transition and the transition to more sustainable 

agriculture provides an opportunity to integrate CCA (Resp. 011; Resp. 013). Connecting CCA with other 
transformational policies could reduce the number of transitions needed to a more sustainable society, 
preventing obstacles between policies and enhance coordination among policy fields (Resp. 001; Resp. 002; 
Resp. 005; Resp. 006; Resp. 010; Resp. 011; Resp. 013); 

 mediating and bridge-building experts are needed to improve communication and to cluster current small-
scale experiments (pilot projects) (Resp. 009; Resp. 012); 

 policies on CCA are in essence not rigid. This is in contradiction with farmers asking for reliable policies, 
focussing on long-term depreciation of investments (Resp. 009).  

 A final note to focal points of CCA policy development (Act) is the definition given to CCA. In the literature is noted 
that CCA is often confused with Disaster Risk Reduction (DRR), which focusses merely on the risks associated with 
disasters (Blaikie et al., 1994). Based on the current research, most respondents clearly point out that they have 
their own interpretation of adaptation to climate change. Thus, the perspectives of different experts differ in their 
definitions used for CCA. This is remarkable, underlining the importance of defining CCA to provide an answer to 
the question of how CCA should be addressed, in order to speak in clear language (Resp. 001; Resp. 003; Resp. 
004; Resp. 007; Resp. 009; Resp. 010). Subsequently, focusing on the meaning of ‘nature,’ definitions might differ 
due to various personal perspectives. According to the Campos et al. (2018), definitions in concern of CCA policies 
can cause lock-ins. Definitions are, therefore, essential or might even be a crucial aspect in concern of framing in 
policy formulating processes. An international clear uniform definition would be preferred, although at least such 
definition should be part of the (local) CCA policy. 
 

5.3.3.4 Stimulus (Financial Aspects) 
 For CCA to the natural environment, it is important to present priorities. However, the costs that accompany the 

transformation sometimes led to criticism. The Dutch Delta works and the Afsluitdijk can be seen as primal 
measures to changing climatic conditions (Dessai & van der Sluijs, 2007). According to respondent 004, these 
would never have been built if the focus would have been on costs and benefits, though. Ecosystem services 
should be valued intrinsically rather than financially, and these values should be interpreted in policies. 
Additionally, nature conservation organisations should not be organised and managed like businesses that merely 
focus on their budgets. To create opportunities financial and governmental steering instruments (levies, taxes, 
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subsidies), are crucial for a successful systems’ transition, in order to encourage landscape transformations, 
enhance biodiversity and discourage climate unfriendly management (Resp. 004; Resp. 005; Resp. 006; Resp. 009; 
Resp. 011; Kok & Visseren-Hamakers, 2021; FAO, 2021). A good balance between taxation, pricing (the polluter 
pays principle) and subsidies is needed for a successful sustainability policy.  As subsidies, are merely effective on 
the short term (FAO, 2021), subsidies, hereby, are meant to focus on social justice, whereby every social class 
benefits from subsidy schemes or at least has an opportunity to participate in them (Chabot, 2021).  
 

5.3.4 Focus on Spatial Planning and Nature Area Management 
 According to respondent 005 (p. 6), verified by Schaminée et al., 2009, underlines the need “to change the way 

the land is used”. In order to change landscape management, it is crucial to start with land use planning (Antrop, 
2005; Schaminée et al., 2009). Changing spatial planning and land development is crucial for CCA and should be 
directed from a landscape scale to steer CCA processes to success, especially because of the large number of 
stakeholders involved in such a transition (Resp. 004; Resp. 011). As Natura 2000 areas are currently rigidly 
controlled and protected, it is especially fruitful to focus on non-Natura 2000 areas, transforming agricultural fields 
or focusing on urban areas and roadsides, for example (Resp. 001; Resp. 006).   
 

5.3.4.1 Greening 
 Policies should focus on water quality and quantity as essential aspects for nature development and thus 

enhancing biodiversity. Reducing or abandoning polluting substances (e.g. fertilizers, pesticides, etc.) is crucial and 
should be arranged by mitigation measures (Resp. 002; Resp. 011). Additionally, policies must focus on year-round 
grasslands, especially on hillsides to retain water locally, as vegetation increases retention levels of precipitating 
water into soils and can prevent mud and water streams from agricultural fields from flowing downhill. It could 
also be made obligatory to keep meadows green or create forests (Resp. 001; Resp. 003; Resp. 005; Resp. 007; 
Resp. 010; Resp. 011; Resp. 012; Verdonschot, 2009). Buffer zones of grass near agricultural fields, large roadsides 
(3-4 meter) and retaining reservoirs should collect water and mudflows or slow down water and mudflow streams 
(Resp. 003; Resp. 004; Resp. 006; Resp. 010; Resp. 012). The number of nature areas should be increased, creating 
a mosaic landscape and allowing for wild nature (Resp. 012). Wild nature will maintain itself and will only 
incidentally ask for human interference for conservation purposes (Resp. 002; Resp. 012; Waterschap Limburg, 
n.d.-b). Increasing corridors between nature areas requires a regional scope (Resp. 002; Resp. 008; Huurdeman & 
Thijssen, 2021). Additionally, swamp forests and forests near fields along the banks of streams should be 
introduced, functioning as climate buffers (regulation), retaining water in wet periods and supplying water in dry 
periods (Resp. 011; Resp. 012; Besselink et al., 2017; ARK Natuurontwikkeling, 2021; Hannah, 2021-j). The 
introduction of more vegetation will subsequently increase biodiversity. The increasing number of flowers in the 
Geuldal, recently led to the return of the Knapweed Carder-bee (Bombus Sylvarum) (Weekers, 2021). CCA, 
moreover, demands an increase in biodiversity by tackling monocultures, like, for instance, avenues with oaks in 
line (Resp. 010) and introducing landscape elements, such as hedgerows, lynchets, etc. (Resp. 006; Resp. 011) and 
wider roadsides to be used as corridors between nature areas (Resp. 004). In this transformation of the landscape, 
a variety of side-by-side functions, including for instance extensive farming, is possible (Resp. 009; Resp. 011). 
Additionally, the agricultural sector should focus on new ways of farming, such as strip cultivation of crops, and 
discourage monocultures, see Appendix 3 (Resp. 003).  

 
5.3.4.2 Cooperation between Actors and Stakeholders 
 CCA focusses on a landscape level, at which the cooperation between actors and stakeholders is important to 

make compromises on policy. For instance, regarding groundwater levels, the knowledge of experts from nature 
conservation organisations is important when it comes to the implementation of measures in practice (Resp. 002; 
Resp. 004). In rural areas participation of the agricultural sector is crucial to the success of CCA measures (Resp. 
004; Resp. 008; Resp. 012; Resp. 013). Municipalities, although, own and maintain numerous parcels, scattered 
throughout the community. Cooperating with, for instance, nature conservation organisations and farmers can 
create corridors between separated nature areas. In this way communities can give meaning to enhancing 
biodiversity and introducing CCA measures e.g., preventing run-offs, …. etc.  (Resp. 003; Resp. 005; Resp. 010). 
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6 Discussion 
  

  

Discussion 
 
 

  5. 

  
 
Photo 6:  
Cultivated lands with a natural buffer area Walem - Geuldal  
(source: researcher). 
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 The results of this research indicate that until recently, concerning measures to tackle climate change, mitigation 
measures prevailed. Current approaches to CCA, in addition, mostly concern measures based on infrastructural 
facilities, focusing in particular on hydrological measures (technology). This focus must change to a systems 
approach, which prefers natural solutions and uses technology to support natural functions. This systematic focus 
on both natural and human systems is mentioned in the literature as well (e.g. Janssen & Ostrom, 2006; Brown & 
Westaway, 2011; Bettini et al., 2015; Crump et al., 2019). Subsequently, the literature points out that focusing 
merely on mitigation will not be sufficient to approach climate change. Besides mitigation, adaptation is necessary 
(International Civil Aviation Organization, n.d.; Klein et al. 2005-a; Warren et al., 2012; Janetos, 2020). Additionally, 
to enhance the natural system and biodiversity, conservation is a third essential aspect to consider besides 
mitigation and adaptation (European Environmental Agency, 2020-b; Klein et al., 2005-a; Hannah, 2021-l; Hannah, 
2021-m).  

 
 Although, policy development on CCA is currently lacking or still in its infancy. Current practices in policy 

development led to lock-ins. Actors lack the will to change, connections between different policy fields are missing, 
and a multi-sectoral approach is lacking. A first recommendation, is to focus on a system approach using natural 
systems. Second, concentrate on human behaviour and institutions and at last focus on spatial planning to create 
space for CCA measures and implementation. In line with the hypothesis, the three determinants mentioned in 
the conceptual framework, namely institutional, behavioural and infrastructural & technological lock-in 
mechanisms, are decisive factors in the implementation of CCA policies and the occurrence of possible lock-ins in 
relation to nature conservation and enhancing biodiversity. These lock-ins reinforce, weaken or delay adaptation 
processes. Decisive factors for the occurrence of lock-ins in the domain of institutions and behaviour are (good) 
governance and the human motivation, supplemented with spatial planning (infrastructure). According to 
Shackleton et al. (2015) one should be aware that the list of lock-in and lock-in mechanisms is not intended to be 
exhaustive. In the literature, an attempt has been made to draw up lists of barriers to change, including associating 
lock-in mechanisms. As some lock-in have been mentioned regularly (e.g. institutions, human motivation and 
infrastructure & technology), others are not immediately obvious or are sometimes disremembered (e.g. social 
cultural aspects, political-economic aspects etc.). This should be kept in mind and will ask for a constant awareness 
of different lock-in effects. Based on the results of this research, lock-ins are interconnected. In practise lock-ins 
could best be seen as drivers (lock-in mechanisms) of institutions and not as separate aspects. This connection 
also exists with regard to infrastructure and technology, in which spatial planning is essential to activate 
transformations, as spatial planning connects to land use of rural areas. This underlines the conclusion that CCA is 
complex. In the spirit of this study, the infrastructural aspect, which is mentioned in comparable studies as part of 
infrastructure and technology (Kotilainen et al., 2019), has not been seen as a network facility. Infrastructure in 
the context of nature management and biodiversity has the meaning that is more appropriate for spatial planning. 
In that context, this study has given substance to lock-ins in infrastructure and technology. Subsequently, this 
research might suggest that technical measures are not useful in current CCA practices. However, based on the 
findings of similar studies, a more plausible explanation is that technical measures can be useful in support of 
nature-based CCA solutions. The role of technology should be better described and additional research on this is 
needed, as in general experts tend to underwrite a predominant role for nature in CCA measures. Moreover, more 
research is needed on what a systems approach should look like and the way in which a systems approach should 
be implemented in a multilevel and multi-actor environment, with a variety of stakeholders and interests.  

 
 This research provides new insights, with regard to CCA implementation, into the relationships between actors 

and stakeholders, as well the barriers at a local level. While at a national level broad policy lines are directed 
towards CCA, the local level determines to a great extent the way in which CCA measures are implemented. Local 
problems, such as the devaluation of lands used as nature reserve, do not seem to be in focus at the national level, 
though. Subsequently, instruments (e.g., financial resources, human capital, knowledge, etc.) are needed to 
implement CCA locally, although these are lacking currently. Focusing on local level barriers and lock-ins to CCA 
implementation is, therefore, crucial, and the national and regional levels need to put more effort into 
understanding these. Research, however, mostly focusses on the national level, passing problems on to the local 
level. 
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 For reasons of comparing data with the same research methods, the methodological choices in this research were 
constrained by the methods used in the Adapt Lock-in project. The adopted methodology in this research focusses 
on experts in the field of CCA with regard to nature conservation and biodiversity. The audience outside of this 
scope is not included in this research. As participation and a multi-actor approach is, however, an important basis 
for CCA policy, the use of other research methods might be recommendable to give these other parties a voice. 
Consulting this audience with surveys could be a good and effective supplement to this research to collect 
additional useful information and receive a different view on local CCA implementation, based on different 
personal or sectoral interests. Using surveys, a larger number of participants could be reached. Although, a 
negative side to surveys is the fact that participants tend to answer more positively, though (Youlearn, n.d.). A 
second useful method is the use of a Nominal Group Technique (NGT), in which ‘interactively’ a multi-voting 
system on planning and decision-making is used to reach consensus, promoting the input of all participants. 
Avoiding the voice of dominant participants, this could be a very useful structured scientific method to obtain a 
multi-actor approach on CCA implementation and policy development, including numerous actors and 
stakeholders (Gallagher et al., 1993; EESEMI, 2004; Tague, 2005; Lago et al., 2007; Centers for Disease Control and 
Prevention, 2018-b; Mukherjee et al., 2018; Manera et al., 2019). Other purposes of NGT can be to ‘elicit priorities’ 
(McMillan et al., 2014, p.92) or generate ideas (Manera et al., 2019). The results of an NGT can be the basis for 
additional interviews or the use of Delphi methodology (Huge, 2018).  

 
 The political constellation is implied, both in the literature Daalder et al. (2021) as noted by respondent 002, as an 

important aspect for decision-making in the province of Limburg. As this did not become entirely clear during this 
current research, a recommendation for further research would be interesting to picture political constellations. 
As well as the effects of political constatations on policy development, implementation and the creation of lock-
ins.  
 
To conclude, in the literature infrastructural & technical aspects are seen as one kind of barrier to CCA policy 
development and implementation. Although based on the expert interviews, it becomes clear that, when it comes 
to infrastructure, spatial planning is most crucial and technical aspect are less preferred onto CCA. These research 
results underline that mentioning both aspects as one barrier seems to be debatable. Based on empirical data it 
might be useful to separate this infrastructural and technical barrier into two separate lock-ins. Furthermore, 
focussing on institutions, there is a strong connection of institutions to behaviour back and forth. For this reason, 
discussion could take place in which governance and behaviour together shape institutional management. 
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7 Conclusion 
  

  

Conclusion 
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Photo 7:  
Layered vegetation next to the forest edge of the Vijlenbos - 
Wolfshaag 
(source: researcher). 
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 The attention of climatic changes is currently limited to mainly mitigation measures and in the case of adaptation 
to hydrological measures. CCA policy processes lack significantly in the implementation stages, encouraging a 
status quo mode. Such an attachment to the status quo is known as a ‘lock-in.’ Adaptation lock-in mechanisms are 
often overlooked in the literature. Understanding the occurrence of an adaptation lock-in is crucial, and, 
subsequently, focus on how to prevent lock-in mechanisms from taking root. In the literature CCA and also nature 
conservation is mentioned as elementary items to CCA policy development and implementation. Understanding 
these CCA lock-ins is, therefore, crucial for policy development, implementation and decision-making processes. 
Appearing lock-in mechanisms should, therefore, be addressed, understood and dissolved.  

 
 Nationally and locally, experts point out that CCA efforts are based on theory and focus on policy development. 

Implementation of CCA in practice is lacking or is in its infancy, which is shown from the limited examples that 
local experts mentioned from the Geuldal area. This suggests that there are lock-ins. Another indication for this is 
that CCA was not a true aspect of attention for many years in the academic literature. The focus was mainly on 
climate change mitigation measures. When it comes to CCA, a narrow view arises focusing mainly on water 
management, lacking attention to drought and heat, which are also crucial in terms of CCA as climate change will 
cause various strong changes in weather conditions. 

 
 The present research focused on local processes in the Geuldal area and the way in which CCA is implemented 

locally as well as the mechanisms obstructing and measuring the implementation of CCA policies. The research is 
valuable for becoming aware of local problems with CCA implementation in the form of CCA lock-in mechanisms. 
Although, the framework of this research is focused on a Dutch Natura 2000 area, it is usable for any other local 
project on CCA implementation.  

 
 The lock-in types mentioned in the research hypothesis e.g., institutional, behavioural and infrastructural & 

technological lock-in, provide an essential contribution to carbon lock-ins. The expectations were that they also 
have a fundamental role to play in adaptation lock-ins, related to nature conservation and enhancing biodiversity. 
These expectations are underlined and supported, in the results of this research. Focusing on a both theoretical 
and empirical research approach, using a qualitative research methodology, the present research aims to identify 
such lock-ins. In order to make recommendation for future policy designs, an examination is made on which way 
and to what extent current CCA policies developments, for preserving nature and enhancing biodiversity under 
future climate change, are hindered or facilitated in the ‘Geuldal’. Based on the research results, it can be 
concluded that in the area of interest, i.e. the Natura 2000 area Geuldal, barriers and lock-in mechanisms appear 
in policy development and implementation phases of CCA measures. In particular, institutional lock-ins create 
barriers in processes to transformation, fostering self-reinforcing dynamics resulting in a status quo. With regard 
to institutional lock-in mechanisms, ‘high density of institutions’, ‘collective actions’ and ‘complexity and opacity 
of politics’, all play an important role in local CCA policy development and introduction in the Geuldal area. 
Behavioural lock-ins are also related to lock-ins within institutions. As both are interrelated in effects. 
Concentrating on behavioural lock-ins, 'habitation' plays an essential role here when it comes to human behaviour 
and the right attitude for the introduction of successful CCA policies and measures. Lock-ins in the context of 
infrastructure and technology play a minor role, although this will not mean a non-essential role. Based on the 
expert interviews, it follows that spatial planning plays has an important role in the Netherlands and in the Geuldal 
in particular. 

 
 Focussing on lock-in mechanisms and recommendations for future policy designs, the results highlight the need 

to focus on both mitigation, adaptation and conservation, when it comes to measures on climate change. 
Furthermore, a crucial role for institutions is pointed out as well as human behaviour, supplemented with spatial 
planning (infrastructural & technical lock-ins). Specifically, this means aiming at improving governance, 
governance steering instruments as well as communication, knowledge development and the development of 
cooperative networks to create multi-sectoral approaches. These important elements to governance can influence 
personal and political attitudes and behaviour to create motivation, opportunities and a stimulus to change. 
Avoiding resistance to transitions, ignorance, a primarily economic view or situations causing a wait-and-see 
approach. In this way an interrelationship between institutions and human attitude becomes clear, which can in 
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practise lead to one self-reinforcing lock-in mechanism. As human behaviour depends on governance (e.g. steering 
instruments) and vice versa, human behaviour (e.g. political will) decides the approach on governance, leading to 
cyclic situation of wait and see.  

  
 Based on the experts interviews it becomes clear that definitions of CCA differ. In the literature is underpinned 

that CCA is often confused with Disaster Risk Reduction (DRR), which focusses merely on the risks associated with 
disasters. CCA, however, has a wider scope and it not only focusses on disasters due to natural causes. It also 
focusses on a transformation to adapt to changing conditions, based on the conviction that mitigation efforts will 
not prevent climate change from happening. Providing a, preferably international, clear uniform definition of CCA 
might streamline views in society on the meaning of CCA, making it easier to communicate and to understand the 
meaning of CCA. When an international definition is not possible, a definition should be part of the CCA policy, 
defining what is meant by CCA.  

 
 Improving CCA policy development and CCA implementation asks, according to experts and the literature, for a 

systems approach (including e.g. the food chain, water system, etc.). In the case of CCA such approach should 
preferably focus on an explicit use of natural systems, while reducing the use of current primarily infrastructural 
and technological measures. The systems approach, however, is a complex matter, as it brings together a 
significant number of actors and stakeholders with different interests and issues at stake. In addition, the focus 
on a natural systems approach requires, from the perspective of infrastructure, more space than the current 
technological approach. It might, therefore, lead to resistance, especially in the agricultural sector, as throughout 
the years farms have been run like businesses focusing on efficiency. Subsequently, agriculture is the largest 
landowner in rural areas and ideas like extensive farming and applying vegetation, might not in the interest of 
farmers. This might be a key ingredient for lock-ins. However, CCA implementations in rural areas are essential, as 
space in urban areas is limited. The degree of institutionalisation of climate adaptation is, therefore, heavily 
depending on the way sustainable agriculture is implemented and accepted.  
 
This research clearly illustrates the need for a thorough approach towards local CCA, but it also raises the question 
on how to deal with associated challenges. Further research is needed to determine in which way this CCA 
implementation in line with a systems approach, focusing on natural solutions. Specifically, for the Geuldal area, 
it is essential to focus on improvements of soil infiltration, as loess grounds are known for limited infiltration. 
Additionally, attention must be paid to the emergence, recognition, preventing and overcoming of lock-in 
situations. Subsequently, the use of other research methods in additional research might give an enhanced view 
of stakeholders who might not be directly involved in the issue. This might provide a more complete view on 
society.  
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8 Graduation committee  
 
  

  

Graduation committee 
 
 

  
 
Photo 8:  
Natural conservation next to cultivated lands Wolfskop  
(source: researcher). 
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Photo 9:  
Example of a water retaining reservoir with vegetation integrated in 
cultivated landscapes, Savelsbos - Rijckholt 
(source: researcher). 
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Photo 10:  
Cultivated lands with to the left layered vegetation and fields with 
natural conservation, mentioned by respondent 010 Eys - Geuldal  
(source: researcher). 
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“Climate change is moving faster than we 
are. Yet we see insufficient political will to 
meet commitments”. 

 
United Nations Secretary-General António Guterres, stated at the High-
Level Political Forum on Sustainable Development (2018) 
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Appendix 1  
Extract of the Adapt Lock-in Project 
Description  
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    ORA Extract Proposal Template  
       
 
 
TABLE OF CONTENTS 
 
I.  Project Identification           
II.  Abstract 
III Research Description           
            
  
 
 
I.  PROJECT IDENTIFICATION 
 
 Project Acronym:  ADAPT-LOCKIN 
 Project Title:   Understanding Climate adaptation policy lock-ins: A 3 x 3 approach 
  
 Main discipline for this proposal and other contributory disciplines, if applicable:  
 Political science, public administration, environmental studies 
 
 Keywords 
 Climate adaptation governance; path dependence; lock-in; institutions; infrastructure; water 

management; health care; biodiversity and nature conservation 
 
 Duration:   36 months, to start 1 April 2019  
 
II Abstract: 
 Adapting to worsening impacts of climate change is one of the biggest global challenges. Yet, limited 

action on the part of public authorities still prevails; institutions, infrastructures, technologies and societal 
behaviours appear resistant to change. Understanding this gap requires better knowledge of the way 
societies are governed, but the existing literature often overlooks this, going no further than describing 
‘barriers to change’. Better explaining what we term ‘lock-ins’ requires uncovering the dynamics that 
create and sustain them. That is the aim of this original and cross-disciplinary study. Taking an empirical, 
but theoretically reflective, approach, it examines three policy sectors central to climate adaptation - 
water management, health care, and biodiversity and nature conservation – in three countries: Germany, 
Netherlands and the UK. Although in principle all three are well equipped to deal with climate adaptation, 
each is subject to lock-in. The project will use a mixed methods approach to understand why lock-ins arise 
and persist in each instance, and will employ Qualitative Comparative Analysis to better understand the 
dynamics of lock-ins as they affect climate adaptation. It will confront observed (in)action with different 
approaches for explaining lock-ins, advance conceptual and empirical understanding of how lock-ins 
emerge and endure, and use the findings to provide informed recommendations for the design of more 
effective adaptation policies. 
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III.  RESEARCH DESCRIPTION 
 

 III.1  Aims and background of the research proposed 
 Adapting to worsening impacts of climate change is one of the biggest global challenges. Adaptation is 

widely regarded as vital in dealing with the accelerating impacts of climate change, including coastal 
flooding, droughts and heat waves, as well as loss of non-migratory species and growing salinization of 
soils and groundwater aquifers. Even with a sharp reduction of carbon emissions, atmospheric carbon 
accumulated to date means that serious impacts cannot be prevented. Yet, limited action on the part of 
public authorities still prevails; institutions, infrastructures, technologies and societal behaviours appear 
largely resistant to change. A growing body of research on the public policy aspects of climate adaptation 
finds that inactivity and a ”wait-and-see” approach prevail (Huitema et al. 2016, Siebenhüner et al. 2017). 
Although many countries have responded with strategies and policy documents, practical 
implementation is often slow and incremental (Berrang-Ford et al. 2011, Kates et al. 2012), potentially 
“locking in problems for future generations” (Timperley 2017). Interestingly, where adaptation policies 
do have effects, there are indications that they do not bring about required societal changes or 
transformations (Pelling et al. 2015). Instead they reinforce existing power structures, and in some cases 
they aggravate societal inequities, by only focusing on a subset of the problems, or by only serving some 
segments of the population (e.g. the more affluent; Hughes 2013, Tomozeiu and Joss 2014). 

 
 Understanding the causes of adaptation inaction and selective action requires better knowledge of the 

way societies are governed. The existing literature often overlooks this however, going no further than 
describing ‘barriers to change’. Better explaining what we term ‘lock-ins’ requires uncovering the 
dynamics that create and sustain them. That is the aim of this important, original and cross-disciplinary 
study. Taking an empirical, but theoretically reflective, comparative research design, it examines three 
policy sectors central to climate adaptation - water management, health care, and biodiversity and nature 
conservation – in three countries: Germany, Netherlands, and the UK. Building on recent work in the 
adjacent field of cli- mate mitigation studies on ‘carbon lock-ins’ (Seto et al. 2016), we focus on adaptation 
policy lock-ins, defined as mutually reinforcing constraints on adaptation action through path dependent 
processes with inertial resistance to change and to systemic shifts. We will confront observed (in)action 
with different approaches for explaining lock-ins, advance conceptual and empirical understanding of 
how lock-ins emerge and endure, and use the findings to provide informed recommendations for design 
of more effective adaptation policies. 

  
 Drawing systematically on different conceptual approaches, the following research questions will be 

addressed:  
  (1)  What types of lock-in exist in climate adaptation policies and their implementation 

  across three different European countries and across three policy fields?  
  (2)  What are the potential explanations for each type of lock-in, according to relevant social 

  science disciplines including political science, law, public administration, economics?  
  (3)  How well does the incidence of lock-ins in various countries and sectors tally with 

  various relevant theoretical and conceptual explanations, which explanations have 
  greater explanatory power, and can they be synthesized in an integrative model?  

  (4) What recommendations for the future design and implementation of adaptation 
  policies may be inferred? By tackling these questions, the proposed research will 
  advance the conceptual and theoretical understanding of lock-ins, and identify more 
  promising and effective ways of developing adaptation policies. 
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 III.2  Position in the context of existing research 
 Climate change adaptation policy is receiving analytical attention in the environmental sciences, planning 

studies, policy studies, institutional economics and other related fields (see for instance Huitema et al. 
2016). Several broad conclusions about this work can be drawn. First, much research has focused on 
examples of ‘incremental adaptation’, i.e. rather minor changes to existing infrastructures, technologies, 
institutions and actions. However, a growing number of scholars (Berrang-Ford et al. 2011, Kates et al. 
2012, O’Brien 2016, Pelling et al. 2015, Termeer et al. 2017) highlight the need for ‘transformational 
adaptation’ that includes more fundamental change to established policy objectives, regions or resource 
systems. Second, an increasingly refined strand of work is concerned with mapping adaptive capacity (or 
related terms such as “vulnerability” and “resilience”), assessing the degree to which authorities, groups, 
and organizations are prepared to deal with climate change (Adger 2006, Gallopin 2006, Grothmann et 
al. 2013, Smit & Wandel 2006). Third, the literature on adaptation governance remains largely 
descriptive, ahistorical and lacking in conceptual clarity. As a result, much empirical analysis remains 
anecdotal, with ad-hoc explanations for ‘successes and ‘failure’ of various governance strategies, skating 
over deeper theoretical explanations. Fourth, after a period in which the leading notion in the academic 
and practitioner debate was “autonomous adaptation”, where societal actors automatically start 
responding to perceived climate impacts, there is growing recognition that more intervention and 
leadership from governmental actors is needed (Massey et al. 2014). Fifth, regarding the role of 
government, most attention has been focussed on understanding and analysing the notion of 
‘mainstreaming’, i.e. the degree to which climate change concerns are taken up within other fields of 
public action such as water management (Biesbroek et al. 2010, Massey et al. 2015). But mainstreaming 
has produced only moderate effects, especially if political motivation and/or legal requirements are 
missing (Brouwer et al., 2013). Sixth, the notion of “barriers to adaptation” has become popular 
(Biesbroek et al. 2013; Biesbroek et al., 2014, Eisenack et al. 2014; Moser and Ekstrom, 2010), but concern 
has grown that “barriers thinking” only identifies, and provides taxonomies of, such barriers without 
discussing their interconnectedness, or explaining the mechanisms that produce them, or why adaptation 
policies take the form they do in different contexts. The term has thus been criticized for its inability to 
connect to theoretical debates in fields which might offer more sophisticated social science-based 
explanations for ‘lock-ins’, such as planning studies and policy analysis (see Biesbroek et al. 2013; 
Biesbroek et al., 2014). Finally, there is concern that the current limited response by governments may 
be regarded as a breach of the ‘social contract’ between state and society (Adger et al., 2013). Those 
affected by climate impacts can feel unsupported and expectations are that this will exacerbate social 
disparities between the resilient and the less resilient (Methmann & Oels, 2015), and concerns are voiced 
over the level of solidarity between regions, neighbourhoods, or individuals (Penning Rowsell, 2015). 

 
 In sum, while the current academic literature on the governance of adaptation does identify inaction and 

warns of selective action, it does not offer a systematic theory-driven analysis of the deeper underlying 
causes, nor offer much of a way forward for this pressing societal issue. This project answers the call for 
more social theory and situates the analysis of adaptation in “historical trajectories” (Eriksen et al. 2015: 
529). It therefore takes its cue from the concept of “carbon lock-ins” that is showing promise in 
understanding the mechanisms underpinning policy inaction in the field of climate mitigation, i.e. 
emission reduction. The concept of “lock-in” points to the relevance of path-dependent processes that 
“develop inertial resistance to large-scale systematic shifts, with resistance to change driven by 
favourable social and economic conditions and the momentum of increasing returns to scale” (Seto et al, 
2016: 426-427). Thus using the term ”lock-in” resonates with the call by Wise et al. (2014) for a 
paradigmatic shift in adaptation studies towards understanding how future developments are contingent 
on historical pathways and may be difficult to change. Even though the phenomenon has made fleeting 
appearances in a number of disciplines, so far little interdisciplinary exchange on the topic of “lock-in” 
has taken place, for instance between scholars from engineering, economics, or social science disciplines 
such as political science. This project will help to address this gap by involving concepts from different 
social science disciplines around an integrative and comparative research framework that helps to 
document lock-ins and to understand the causes behind them. In doing so, the project also answers a call 
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from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) to go beyond the fragmented and often 
anecdotal understanding of inaction in adaptation to climate change, and prioritise comparative 
research, knowledge synthesis, and more systematic analysis (Denton et al. 2014: 1117). 

 
 III.3  Theoretical foundations and methodology of the research proposed 

 Drawing on Seto et al. (2016) we focus on three types of lock-in as distinct, but connected analytical foci. 
First, infrastructural and technological lock-ins are revealed through (the often long lifespan of) the 
physical infrastructure in contemporary societies. Houses, roads, dams, hospitals and street lay-outs, 
intended to last for decades, were conceived when climate change was less of a concern. Large initial 
investments have been made with a view to pay-offs over the projected lifespan of a piece of 
infrastructure or technology (Seto et al. 2014). Another issue pertains to the asset-specificity of certain 
technologies, which in many cases can only be used for one purpose. This also concerns the supporting 
infrastructure which, technologically, may rule out the construction of other types of infrastructure. A 
third issue here is that infrastructural and technological systems are interlinked: for example, residential 
developments are based on expectations about advanced engineering solutions to flood protection, 
potentially conflicting with other forms of more integrated or ecosystem-based forms of coastal zone 
management. 

 
 The causation of infrastructural and technological lock-ins will be investigated across at least four 

dimensions:  
  (1) economic:  the added costs of changing established infrastructure or technology before 

   its projected life-span can be prohibitive without public financial help;  
  (2) discursive:  infrastructures are always part of a particular ontology in which they make 

   sense, and which they tend to reproduce;  
  (3) regulatory:  infrastructures have been shaped by regulatory patterns such as legally 

   defined risk management approaches;  
(4) material:  infrastructure can be conceptualized as an “actant” (Latour, 1999) in its own 

right, with discursive and economic implications (Barry, 2013). Second, 
institutional lock-ins refer to the rules and policies involved in climate 
adaptation and other related fields. Institutions are meant to provide stability 
and predictability to societal interactions. They may be consciously crafted by 
powerful economic, social and political actors to reinforce the status quo, or a 
development trajectory that favours particular interests, and further enhances 
their power. Thus in a self- reinforcing loop, their control over future 
institutional design grows, too (Seto et al. 2016: 433f.). Institutional lock-ins 
are often understood through familiar concepts such as path-dependence 
(e.g. Pierson 2000), and buttressed by networks that arise between politicians, 
bureaucracies and interest groups – forming advocacy coalitions (Sabatier and 
Jenkins-Smith, 1993) or discourse coalitions (Hajer, 1995) which both 
constrain unfettered dialogue and learning. 

 
 In this project, we will explore institutional lock-ins with a special focus on the role of policy formulation 

tools employed by different actors at early stages of policy processes (Jordan & Turnpenny, 2015). By 
tools, we refer to the aides that policy actors use in assessing ex ante adaptation-related policies, such as 
cost-benefit analysis, scenarios, and computer models, or participatory methods like citizens’ juries. 
Studying how, by whom and why such tools are designed, selected and deployed, and for what purposes, 
can be done through an institutional lens, thus revealing much about the institutions, and any potential 
lock-ins. For example, selection and deployment of tools such as performance indicators can constrain 
subsequent policy options, “locking in” policy actors (Boswell et al., 2015). Examining tools can highlight 
the ways in which, at different times, institutions and policy may be stable or change, i.e. when the “lock” 
is shown to be less substantial than supposed. Third, behavioural lock-ins refer to patterns and habits in 
human behaviour, at both the individual and collective levels. We focus primarily on the latter, or the 
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“the social structural behaviours” around adaptation (Seto et al. 2016, 440). Specifically, we will analyse 
practices that are present in the entire adaptation process from agenda setting to implementation and 
evaluation (Behagel et al. 2017, Savigny et al. 2001, Spaargaren 2011). It has been argued that the analysis 
of practices requires attention to the frames that practitioners apply, the standard repertoires they 
employ, and to the action orientations they adopt (Schön, 1983). The term “frame” refers to the 
abstractions that work to organize or structure the meaning of activities, and denotes the metaphors, 
stories, jargon, contrasts and 'spins' that are used to describe the work done by those active in a policy 
field. The term “repertoires” refers to the images, typologies, schemes, cases, precedents and exemplars 
that practitioners bring to bear in their work, while “action orientation” refers to the meaning and 
relevance that those involved with a certain policy attach to their work, and the norms guiding their 
behaviour. 

 
 Consideration of all three types of lock-in will lead to the formulation of research hypotheses in which 

the different types of lock-ins are indicators of inaction or selective action on adaptation. The various 
types of lock-ins thus form the dependent variable with deeper underlying explanatory factors behind 
them (such as cost structures, prevalent discourses/ frames, continued use of the same policy tools, past 
regulations). The project proposes that these three (and potential other) types of lock-ins do not operate 
in isolation, but are co-evolving and potentially mutually reinforcing. Co-evolution involves iterative 
dynamics that strongly favour lock-ins, although interaction between the types also potentially offers 
opportunities for those seeking change. In some cases disturbance in one area might affect the others 
until some form of new alignment has been reached. Situations where this has happened are obviously 
also interesting from the perspective of an understanding of lock-ins, potentially propelling further theory 
development. 

 
 Cases, methods and data collection 
 Our research aim is to identify a range of causal mechanisms (Falleti & Lynch 2009) which are potentially 

linked to each type of lock-in. These will form a conceptual framework integrating the three central 
analytical foci (infrastructural-technological, institutional, behavioural) and containing various 
hypotheses about the way potential explanatory variables relate. Working with the three analytical foci, 
the project will apply a “3 times 3” empirical approach with the following innovative characteristics: 

(1) The research will be internationally comparative: the empirical analysis will occur in three 
European countries: the UK, the Netherlands and Germany. These were selected because they all 
have substantial capabilities and have all made some headway with official adaptation policies. 
Yet, for each country the record of progress on the ground is checked, in the sense that all 
countries are still exposed to unaddressed climate change-related risks (floods, droughts, heat 
waves, etc.). 

(2) In each country, three sectors – and two sub-sectors within each - will be studied. In all, 
transformative responses to serious impacts currently projected for 2050–2100 may require 
consideration in the near term, in view of long ”decision lifetimes” (Stafford-Smith et al 2009). We 
envisage the sectors to be: water management (sub-sectors: coastal protection and inland water 
management), health care (sub-sectors: urban extreme heat and another reflecting nationally-
specific circumstances for each country), and biodiversity and nature conservation (sub-sectors: 
planning for migration pathways and forestry management). Among others, the importance of all 
of these has been singled out in a high-profile recent report from the UK’s official policy watchdog, 
the Committee on Climate Change (CCC 2017). 

(3) For each sub-sector, in each country, one specific case will be identified. Within each case, the 
presence of each of the three types of lock-in will be studied to explain inaction or selective action. 
Cases will be selected to reflect: 
o situations in which at least one of the analytical foci has come under pressure to change, 

including through publicly visible failures to adapt to present-day vulnerabilities, 
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o the likelihood that transformative responses to serious climate impacts currently projected 
for 2050–2100 require consideration in the near term, in view of long ‘decision lifetimes’, 
and 

o a balance between areas that have witnessed higher and lower levels of policy 
change/action, i.e. some cases where attempts to break ‘lock-ins’ have been at least partially 
successful, others where they have not. 

 
Instances meeting these criteria above will first be identified in each country. In the Netherlands 
(NL) the National Climate Adaptation Strategy (NAS) will be a source of information, and an 
analysis of the way in which the Dutch government initially refused to prepare a comprehensive 
NAS will also reveal some of the lock-ins at work there. The research will build on the work done 
under the Knowledge for Climate Pro- gramme, which resulted in a large number of analyses of 
the way in which adaptation is handled (or not) in various ‘hotspots’, including Rotterdam harbour, 
the coastal zone in the North (Wadden Sea), and urban climate change. Doing the actual case 
studies will require contact with (and study of) various relevant authorities, including the so-called 
Delta Programme on water (the Dutch PI has experience in interacting with key actors and advising 
relevant parts of this programme), the Environmental Assessment Agency (e.g. PBL 2014), relevant 
ministries, and provincial and local governments. In Germany (DE), the focus will be the national 
adaptation strategy and attempts to implement it at federal state level. In the UK, evidence will 
be sought especially in national-level documents such as the UK’s Climate Change Risk 
Assessments (conducted under the auspices of the Climate Change Act 2008), and the most recent 
available reports of the Committee on Climate Change Adaptation Sub-committee (CCC ASC). 
From a long-list of possible cases, generated in consultation with national experts, a range will be 
chosen for each country by the whole team, in order to achieve a balance across the eighteen 
cases in terms of the selection criteria above. Kick- off workshops with national actors (several of 
whom have already expressed willingness to be involved) will validate the choice of (sub) sectoral 
cases in each country. Close collaboration thereafter with national experts/practitioners will 
ensure policy-relevance of the eventual findings. 
Our initial screening (see table 1) suggests the following as strong candidate (sub-)cases, subject 
to confirmation in the national case validation workshops planned for each country: 
 

 
 
These case studies appear most suited to further analysis from the perspective of lock-ins. For 
example, in the Netherlands Lake Ijsselmeer plays a pivotal role in water management, serving as 
a storage reservoir in the summers, from which perspective the water level should arguably be 
raised. However, the lake’s intensive recreation sector relies on an extensive (harbour) 
infrastructure that only functions well with cur- rent water levels. The lake shores are officially 
demarcated as protected areas, and changes in water management would almost certainly impact 
the habitat of a large number of migratory birds. These infrastructural and institutional factors, 
among others, make it hard to change management of the lake, and yet some small changes have 
recently become visible. The question is then where the lock-ins started easing and how changes 
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in one type of lock-in have affected alignment of others. For health care in the UK, in the case of 
urban heatwaves, failures to adapt to present-day vulnerabilities were plainly visible at the time 
of the 2003 heatwave. These led to pressures for change, and the development of the Heatwave 
Plan for England, providing guidance to health practitioners and the public to protect vulnerable 
people (Abrahamson and Raine 2009). Despite these responses, serious recognition of the need 
to adapt the built environment in the face of increasing temperatures projected for coming 
decades, to an extent that can be considered transformational for current planning and 
architectural practice, is lacking. No plans are in place to adapt the present-day built environment 
(including homes, hospitals, care homes, schools and prisons), and standards to prevent new 
developments (including hospitals and care homes) adding to the number of buildings prone to 
overheating are absent (CCC ASC 2017). For biodiversity and nature conservation in Germany, for 
example, along the German North Sea coast under the expectation of a future sea level rise higher 
hydrodynamic impact may result in the loss of salt marshes in front of the dykes which could lead 
to further loss of unique Wadden Sea fauna and flora. Transformative ecosystems-based 
adaptation responses could avoid these impacts (Temmerman et al. 2013), but as of yet policy 
action in terms of ecosystems- based adaptation is rather low along the German North Sea coast. 

 
(4) Within the overarching integrative conceptual framework, a variety of methods will be employed 

in each case. These include field visits, expert interviews based on a purposive sampling, and focus 
group meetings with stakeholders to trace the history of the adaptation policy process in the three 
sectors. Data collection will thus be based on a triangulated approach. Field visits will be necessary 
to collect background information and archival data on the case studies, expert interviews with 
people knowledgeable regarding the history of adaptation policy processes in the various sub-
sectors and countries, are necessary to understand the motivations and actions of various actors 
better. Focus groups, in which practitioners collectively discuss the potential existence of lock-ins 
in their sectors and debate potential causes and consequences, will be used to detect dominant 
lines of reasoning, and differences in such reasoning between certain groups. The data will feed 
into the various forms of analysis applying the conceptual framework of the project. They include 
institutional analysis, process tracing, and discourse analysis. All interviews will be recorded and 
documented. Where necessary, information from other countries will be translated into English 
and data analysis will be documented in English to allow for a full exchange among all three 
countries. Data analysis will involve cross-checks for consistency with other partners. Overall, all 
data will be transcribed and coded in compliance with the common research protocol. 

 
(5) The comparative work will be based on the Qualitative Comparative Analysis (QCA) model (Rihoux 

& Ragin 2009). QCA, as a progression beyond the qualitative-quantitative methodological 
dichotomy, has risen in use in recent years (Ryan, 2018), and is ideally suited for situations where 
a medium n of observations are available (n=+15). QCA forces the observer to systematically trace 
ways in which values of variables correlate in a coherent pattern, offering the possibility to make 
statements about what are the necessary and sufficient explanatory variables behind inaction or 
selective action on adaptation. Thereby, QCA is a particularly powerful tool for theory testing 
(Legewie, 2013, Mahoney & Goertz, 2004, Sager, 2004). 

 
To reflect QCA’s concept of multiple conjunctural causation (causality as context- and 
conjuncture-sensitive, cf. Rihoux & Lobe 2009) we will not specify a single causal mechanism that 
fits the data best but instead ‘determine the number and character of the different causal models 
that exist among comparable cases’ (Ragin, 1987). Hence each individual case is still considered 
holistically as a complex entity, a whole that needs to be comprehended. By allowing analysis of 
more than a medium-large number of cases (in our project, 18), QCA opens up the possibility to 
analyse explanatory variables across cases, to generate generalizations, and to replicate results 
(Rihoux & Lobe 2009). With the planned number of case studies, we will apply QCA (crisp-set QCA). 
We anticipate that the analysis will reveal interactions across sectors, e.g. in terms of quality of 



                                                                                                               
                          Faculty of Science |  
                       MSc Department of Environmental Sciences

           
    

   

G.P.E.M. van den Hove                                                                                                                                                                                         Page |                                   
Thesis |  Nature is the key to Climate Change Adaptation  

106 

freshwater habitats, and illuminate places where the cause of lock-in may originate at least partly 
in a different sector’s inability to change, including the basic causal mechanisms. 

 
III.4  Added value of international collaboration and contribution of the partners 
 There are three reasons why international collaboration in this domain is vital. First, the research 

community on adaptation policy is still in its infancy (Biesbroek et al., 2013), and still searching for 
dominant paradigms. It is also a relatively fragmented community, which could benefit substantially from 
international partnering. While context and country-specific explanations receive attention in this field, 
international comparison would allow us to uncover more fundamental mechanisms. Second, by bringing 
into focus three critical societal sectors in multiple countries we expect to find a level of variation in the 
dependent variable. The Netherlands is for instance very active in climate adaptation in the water 
domain, whereas Germany and the UK are less so. Third, by bringing together practitioners from 3 
countries with internationally renowned scholars, collaboratively developing and disseminating the 
results from the project, societal impact involving mutual learning and practical change can be instigated. 

 
 This research proposal brings together researchers from three highly experienced research groups. All 

partners are well known for work on climate change from their individual disciplinary perspective. The 
German group is well versed in ecological economics (Siebenhüner) and environmental psychology 
(Grothmann). The UK-based group focusses on policy formulation tools (Turnpenny), discourses and 
institutions, and ‘mainstreaming’ (Rayner) in environmental and climate policymaking. The Dutch group 
has substantial expertise on adaptive governance, innovation, agency and learning (Huitema) as well as 
discursive lock-ins in climate change (Oels). In this proposal, we link this expertise across disciplines and 
across countries. Work package leadership (WPs) will each link two countries and in most cases also two 
disciplines. The teams also bring to this project strong expertise regarding the sectors that will be 
investigated. Huitema has extensive experience in researching water management within and across 
countries. Rayner and Oels have both significant expertise in urban planning contexts in the UK and 
elsewhere. Grothmann and Siebenhüner have expertise in regional adaptation governance in the German 
context and behavioural aspects of adaptation including adaptation to increasing heat events and nature 
conservation strategies. 

 
 The partners also bring to this project expertise in a range of methodologies. All have been involved in in-

depth case study work, focus group discussions, document analysis and expert interviews. Oels has 
extensive experience in hosting focus group discussions and in discourse analysis. Huitema brings his 
expertise in comparative case study design and meta-analysis. Siebenhüner and Grothmann have worked 
extensively with participatory and transdisciplinary methods. For this proposal, we will get extra training 
for our staff and PhD students in QCA, expert interviewing, and focus group organization. 

 
 The team has established functioning working routines. In a series of workshops, the research team has 

already developed a paper and successfully presented it at an international conference that reviewed the 
relevant literature for this proposal (Siebenhüner et al. 2017). The group is a solid and coherent unit, 
reinforced with regular conference calls and physical working meetings. 

 
 III.5  Expected output / impact and dissemination (both academic and non-academic) 

 This project will deliver significant outputs across academic disciplines, responding to the call from the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) to go beyond the fragmented and often anecdotal 
understanding of inaction in adaptation to climate change, offering comparative research, knowledge 
synthesis, and more systematic analysis. Moreover, it will be of immediate use to practitioners regarding 
the infrastructural, institutional and behavioural mechanisms that lead to inaction on adaptation to 
climate change, with the potential to help “unlock” lock-ins across the various case study topics. The 
increasingly high-priority topic (especially for ESRC) of mental health will receive attention in a novel way. 
The high- level advisory group and the practitioner board will be instrumental, as explained above. A 
wider impact will be to develop a novel and interdisciplinary research network that both produces greater 
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understanding of the substantive topics, and creates a space for open dialogue between researchers and 
practitioners in science, policy and the media. 

  
 Outputs will be published in articles and special issues of peer-reviewed journals with high-impact factors, 

such as Environmental Politics, Global Environmental Change (prof. Huitema is on the editorial board), 
Policy Sciences, Public Administration, and Ecology and Society, alongside specialist journals on the case 
study topics. An edited book will also be compiled based on the theoretical, empirical and practitioner 
experience elements of the project; intellectual coherence will be ensured with a workshop for chapter 
authors to discuss drafts of their contributions. The project team will undertake all efforts to make articles 
freely available to facilitate best possible dissemination within the academic and policy fields, for example 
by considering Open Access journals where possible (e.g. Ecology and Society). In cases where this is 
necessary, university budgets for creating open access will be sought by the team. Further dissemination, 
dialogue and critical discussion will come from participation in academic conferences, e.g. a European 
Consortium on Political Research (ECPR) Joint Sessions workshop, a panel session at the Royal 
Geographical Society Annual Conference, and specialist events combining academic and practitioner- 
oriented sessions, in particular at the biennial European Climate Change Adaptation (ECCA) conferences. 

 
 Continuous engagement with practitioners within each sector studied is key to effective wider dis- 

semination. In addition to the national workshops to confirm case selection, we plan small-scale, case- 
related focus groups. Contacts within relevant national institutions, such as the UK Committee on Climate 
Change Adaptation sub-committee, the Competence Centre for Climate Impacts and Adaptation at the 
German Environmental Protection Agency, and the Delta Programme, the Union of Waterboards in the 
Netherlands have been approached, with several already expressing willingness to assist. To disseminate 
and validate the results regarding adaptation lock-ins and the conditions causing them with practitioners 
in national and sectoral adaptation policies, we will organize a transdisciplinary European conference on 
lock- ins in adaptation in the last six months of the project. Here, we will fund attendance by 18 
practitioners, invited to ‘represent’ particular case studies, and include both country-specific and sector-
specific breakout groups, designed to maximise interaction by mixing up groups at different times. This 
will stimulate activities to overcome the most common types of lock-in and facilitate more effective 
adaptation action in Europe. Dissemination will be achieved through a high-quality project website, a 
series of short policy briefs tailored for specific lay audiences, along with newspaper articles, blog entries, 
and podcasts (all included in the budget). We will respond to calls for evidence from Parliamentary 
Committee inquiries, national Climate Change Committees and the like, when appropriate occasions 
arise. 

 
 III.6  Ethics 

 The whole project will follow our universities' Research Ethics Policies, Principles and Procedures, for 
example approval through institutions' General Research Ethics Committee. The proposed project has 
been assessed against the standard ethics issues table, commonly used for EU project proposals. The 
assessment identified two types of ethics issues that might be raised during and after the project, notably 
those to do with (1) the involvement of human participants; to be discussed in this section and (2) 
treatment and use of personal and non-personal data, which will be discussed in section 8 of our 
proposal. 

 
 The involvement of human participants is relevant for the project’s semi-structured interviews and in 

focus groups. Research results and policy recommendations will also be disseminated to these individuals 
within a wider dissemination strategy. Interviews will be conducted either face-to-face in a negotiated 
location that is convenient to the participant (e.g. their office) or where necessary via telephone, at a 
negotiated time that is convenient for the participant. Video conferencing will only use secure connection 
technologies (e.g. Adobe Connect). Participants will be engaged and interviewed entirely in their 
professional / expert capacity as individuals within their wider organisations and with in-depth knowledge 
of the case study contexts. These human participants are thus ‘elites’ (i.e. not vulnerable populations). 
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Some basic personal data will be collected (e.g. name, organisation and job title, telephone number, email 
address), however the interviews will otherwise provide non-personal data on matters relating to the 
research objectives. In this context, the main ethics issues that need to be addressed are: (a) Selecting, 
recruiting, retaining and releasing participants, and (b) Informed consent. (a): Participants serving as key 
informants will be drawn from a variety of sectors including government, nongovernment organisations 
(NGOs), and research. This will total approximately 10 individuals per case study (with 18 case studies in 
total). Appropriate ethics applications will be completed (and provided to the relevant university bodies) 
in each country if required to enable this activity, in line with ordinary research/professional practices (as 
described in the European Code of Conduct for Research Integrity for instance). (b) Interviews will require 
voluntary informed consent of all participants to ensure that participants are fully able to make an 
informed decision free of coercion regarding their involvement in this research. Written informed 
consent will be gained and recorded by the researcher using a standardized verbal explanation 
procedure, participant information sheet, and consent form. Signed consent forms will be retained by 
the researcher in secure storage in order to form a record of consent granted by participants. This process 
will make clear the precise purpose of the research, their role, and how the data gathered will be used. 
Participants will have the chance to ask questions before signing the consent form. This form will make it 
clear that participants can withdraw from the study at any time without giving a reason, and will give a 
contact point for any questions arising. 
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Appendix 2 
Literature Review on Lock-ins in CCA 
Policies and Legislation 
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Focus on Climate Change 

A desk study was conducted on climate change and measures to tackle climate change, with a particular 
focus on the domain of conservation and biodiversity. The results of this literature study are included in 
this section. The results are merely intended to be indicative and not exhaustive. 

 

I. Human Focus on Climate Change 

 Climatic changes affect human society and hinders sustainable development (United Nations, 2015). 
Environmental issues and climatic changes have been a human focus for a long time. Sustainability is 
mentioned in literature since 1664 (Caradonna, 2014; Kuhlman & Farrington, 2010) and the greenhouse 
effect is supposed to be firstly described in 1824 (Fleming, 1999; Wogan, 2013). It thus seems that human 
awareness to climatic changes and related issues, just like the greenhouse effect and sustainability, are 
not first mentioned in the 21st century. However, this concern and awareness has grown more over the  
last century. Publications like Hardins’ (1968) “The Tragedy of the Commons”, Carson’s’ (1962) “Silent 
Spring”, "Limits to Growths" by the Club of Rome (Meadows et al., 1972) and the report “Our Common 
Future” (Brundtland, 1987) mirror this growing awareness to the impact of the environment.  

 
 Climate change is seen as a complex problem in which solution can only be evolved on global level 

(Ponting, 2010). To prevent further climatic changes the UN-Paris Agreement assumes to limit the global 
warming to a maximum of 2 degrees Celsius above pre-industrial level. European Union complies to this 
agreement (European Commission, 2013), introducing the EU Green Deal with a scope on climate 
neutrality, increasing sustainability (European Commission, n.d.-a; Nijboer & Pees, 2019) and an 
enhancing biodiversity strategy (Europa Nu, n.d.; Nijboer & Pees, 2019). 

II. Focus on Biodiversity       

 At this moment approximately 27% flora and fauna species face extinction (International Union for 
Conservation of Nature, 2020). By contrast the interest to international standard was primarily on the 
national level of attention (Dudley, 2008). Negative alterations of biodiversity’s status did, however, lead 
to more attention to nature protection in the second half of the 20th century (Evans, 2012; Walter & 
Gillet, 1998). Biodiversity is seen as a crucial part for sustainable development, as mentioned in the UN 
sustainable development goals (United Nations Department of Economic and Social Affairs, n.d.; 
International Institute for Sustainable Development, 2019; Mamabolo et al., 2020). In the aspect of 
introducing sustainable development into our society, everyone agrees, although the opinions on how 
sustainable development should be implemented differ significantly (Dilworth, 2009). 

 
 The loss of biodiversity affects the structure and functioning of ecosystems. It has an effect on the overall 

quality and quantity variability of biospheres and thus affects ecosystems’ vulnerability, caused by the 
geographic abundance of species due to extinction or migration (Chapin et al., 1997; Nienhuis, 2009). To 
preserve nature area the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) identifies 
two strategies to respond to climate change: measures based on mitigation or adaptation (Klein et al., 
2005-a). However, Moritz & Agudo (2013) highlighted that ecosystems vulnerability is depending on both 
ecosystems’ sensibility and on responses in which the responses are translated into protection, adaption 
and migration. 
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 Climate change mitigation concerns (human) measures to reduce greenhouse gases to influence climatic 
changes directly or indirectly. Climate change adaptation, on the other hand, focus on the adjustments 
to climate changes (Allwood et al.,2014). The differences between mitigation and adaptation are based 
on scales, costs and actors. Mitigation measures focus on global goals and adaptation has a scope on a 
smaller scale of the impacted system. Concerning costs, mitigation goals can be achieved anywhere and 
are irrelevant from the location, as long as the efforts are effective and lead to global revenues. A cost-
effect analysis can determine the most suitable localization and measures to be taken. Adaption efforts 
are not that easy to translate into monetary values (Klein et al., 2015-a). Adaptation measures can be 
divided into both reactive adaptation, i.e. measures taken into response of climatic changes, and 
anticipatory adaption, i.e. measures taken into advance of climate change (Smith & Lenhart, 1996). It is, 
however, not possible to convert these measures to both costs and benefits (Klein et al., 2005-a). Finally, 
the actors involved differ. Mitigation involves limited actors, mostly from (industrial) sectors, e.g., the 
energy, transportation, forestry and agriculture, which also differs between developed and developing 
countries. Adaption interferes with more varied actors of interests, e.g., agriculture, tourism, recreation, 
nature conservation, human health, urban planning, water supply etc. (Klein et al., 2005-a).  

 
 The approach for preserving these specific areas by adapting to climate change may, therefore, differ 

from policies between different areas. Mitigation and adaptation can also be used in synergy, for 
instance, planting trees in urban areas to reduce urban heat and to store carbon (Klein et al., 2005-a). 
Impacted systems, or areas need policy developments on both mitigation and adaptation custom made 
for local circumstances. Focusing on a larger scale than a local habitat, adaptation efforts to climatic 
changes and enhancing biodiversity can still be challenging, however, it can also create opportunities in 
which commercial and public arrangements can be considered (White et al., 2001; Klein et al., 2005-a).  

 
 The magnitude of the degree ecosystems reacts to driving forces is called sensitivity (White et al., 2001), 

determining ecosystems’ sensitivity to cope with climatic changes and extreme external events 
(Oppenheimer et al., 2014). A crucial element in the survival and vulnerability of ecosystems is the state 
of biodiversity (Reid et al. 2005), improving the persistence of ecosystems to impacts of climate change. 
This is called resilience (Janssen & Ostrom, 2006), which is additional to the capacity to adapt (adaptive 
capacity) and is, according to Nelson et al. (2007), crucial for CCA.  

III. Focus on Adaptation Versus Mitigation 

 To cope with the effects of climate change, two main policy approaches can be determined, based on 
both mitigation and adaptation (NASA, 2020; Fisher, 2012). Mitigation and adaption are complementary 
measures to climatic changes. Both should be integrated into combined policy approaches instead of 
separate approaches (Klein et al. 2005-a; Warren et al., 2012; European Environmental Agency, 2020-b; 
Janetos, 2020). Besides focusing on mitigation or conservation of natural habitats and biodiversity, 
adaptation will have a significant role when it comes to enhancing resilience of natural systems (European 
Environmental Agency, 2020-b; Klein et al., 2005-a). Adaptation has been recognized as an important 
aspect to climate change since the 1980s. However, the focus was set prevalently on mitigation and 
adaptation had been neglected for decades. The attention on the political agenda is, however, gradually 
changing since the beginning of the 21st century (Pielke et al., 2007; Roberts et al., 2020). Academic 
literature underlines that existing adaptation policies and measures are implemented slowly and merely 
mean not more than incremental adjustments (Berang-Ford et al., 2011; Kates et al., 2012; Dickerson et 
al., 2019; Roberts et al., 2020). CCA can thus still be considered a slow process (Huitema et al., 2016). The 
focus on mitigation, among others, predominantly results in an inactivity on adaptation and a ‘wait & see 
approach’ of decision- and policymakers, organisations and other stakeholders (Huitema et al., 2016). 
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IV.  Defining Adaptation to Climate Change 

 There is not one holistic, uniform definition for adaptation, which is borne by society or the academic 
community (Doria et al., 2009; Smit et al., 2000). Even in literature there is not one single uniform 
definition to CCA. According to the OECD (2015), adaptation focusses on preparing to change climatic 
conditions and protection on occurring impacts of climatic changes (OECD, 2015). Fisher (2012) 
underlines that adaptation enables ecosystems to reduce vulnerability e.g., to build up adaptive capacity, 
and additionally, to enable opportunities to new ‘migrated’ species to existing ecosystems. Adaptation 
focusses essentially on the reduction of risks and vulnerability, with a scope on enhancing the adaptation 
capacity to climatic changes of the human and natural system. Moreover, it focusses on policy 
development and implementation of CCA measures (Climate Policy Hub, n.d.; Tompkins et al., 2010).  
Adaptation can be subdivided into different degrees and types, e.g., incremental, transformational, 
anticipatory (proactive), reactive, public or private adaptation (National Climate Change Adaptation 
Research Facility, 2017-a).  

  
 To give a definition for successful adaptation to climate change is not evident. However, the IPCC uses 

the most general accepted definition:  
 

“ Adjustment in natural or human systems in response to actual or expected climatic stimuli or their 
effects, which moderates harm or exploits beneficial opportunities.” 

(Burton et al., 2001, p.982) 
 
 The definition of adaptation strongly depends on the context and conditions, it is being used (Belle et al., 

2017; European Commission, 2017; Mach et al., 2014; Smit et al., 2000; United Nations, 2019).  For 
instance, the fact that focussing on adaptation can differ from current or future perspectives (Janetos, 
2020). 

V. Limitations to Adaptation  

 In response to current and future impacts of climatic changes, adaptation refers to modification of 
systems, e.g., ecological, social, economic, etc. Adaptation demands an active and persistent attitude of 
actors and stakeholders and a multi-level governmental approach to succeed (United Nations, n.d.-a; 
Russel et al., 2018). Increasing adaptation measures are, therefore, needed. Especially, in times when 
mitigation measures are less effective or measures appearing less successful than envisaged. However, 
adaptation measures will not give all the answers. Adaptation will face limitations in both the natural 
systems as limitation caused in the human system (Warren et al., 2012). 

 
 Conflicts in Adaptation Policies 
 Based on a desk study it becomes clear that current policies development and implementation are 

halting, for instance, the implementation of the Natura 2000 area management plans due to the decision 
of the highest administrative court of the Netherlands to nitrogen emissions (Schaart, 2019). This can be 
a type of institutional conflict. Moreover, most policies focus on the preservations of nature and 
biodiversity of specific species and areas, although it is known that climate changes can affect species. As 
currently there is a lack of knowledge in concern of animal behaviour to different kinds of climate changes 
(drought, heatwaves, extreme weather). According to Buchholz et al. (2019), it is, therefore, necessary 
to introduce animal behaviourists to climate change biological aspect in policy development. 
Furthermore, there is an absence of participation on all levels within society (national, regional and local 
level) to the implementation of international and supranational policies, like, for instance, the 
implementation of the EU biodiversity strategy into member states legislation (European Environmental 
Agency, 2017). 

 
 These are some examples which determine the success of policies and legislation into practice to protect 

nature and enhancing biodiversity. These conflicts interfere with managing ecosystem’s ability to adapt 
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to climate changes. These conflict mechanisms, also synonym to lock-ins, have been introduced and 
explained in the section 1.3 and 1.4. 

VI. The Complexity of CCA 

 The high level of goals and the complexity of CCA ask for specific knowledge and a “multi-level, multi-
sectoral, and multi-actor governance approach” (OECD, 2015; Sanderson & Hildén, 2018; Termeer et al., 
2011). Therefore, Sanderson & Hildén (2018) suggest that bottom-up policy approaches are most 
successful, as bottom-up approaches focus on participation, support of society, distributing knowledge 
and implementing integral measures to CCA. Top-down approaches, on the other hand, are based on 
national scales and for this reason have high chances to fail, because CCA focusses on local and regional 
measures instead of national or European levels. Measures taken from national or European might 
interfere with regional and local policies or lead to discrepancies with local or regional policies – and thus 
fail (Sanderson & Hildén, 2018; Termeer et al., 2011). However, some policy analysts still prefer a 
traditional top-down approach for implementing CCA. According to Shackleton et al. (2015), top-down 
approaches can lead to the creation of barriers. For bottom-up approaches knowledge gaps are usually 
expected and accepted when the local community, actors and stakeholders are included in CCA 
implementation processes (Shackleton et al. 2015; Huitema et al., 2016; Campos et al., 2018). According 
to Huitema et al. (2016), this is one of the choices decision-makers need to take to design a governance 
system, focusing on CCA. Besides the choice of governance mode (network, bottom-up or top-down) 
related to the choice of governance level (European, national, regional or local), other aspects are the 
definition of CCA and framing of CCA, timing (wait and see approach, instant short term measures or 
structural long term measures), use of governance steering tools (levies, taxes, subsidies, etc.), norms 
and principles (unevenness distributional of impacts, equal treatment, transparency of governments, 
property rights, etc.) and finally the use of law enforcements.  

 
 According to the United Nations (n.d.-a), measures on CCA should be based on an overall transparent 

national approach (policy), focusing on an integration of CCA. Policies should, moreover, be best guided 
by scientific foundations and supplemented by indigenous local knowledge. CCA asks for an interactive 
approach between government levels to implement measures, sharing knowledge and experiences and 
to connect different local measures to other local initiatives. CCA implementation measures might, 
according to Huitema et al. (2016), lead to injustice, as impacts of climatic changes will mostly affect the 
poor more seriously and thus effects are distributed more unevenly. Participation (for instance, in a 
bottom-up governance approach) might, therefore, be preferable. Moreover, Huitema et al. (2016) 
points out the need for examples on how CCA looks like in practice and what does CCA mean (definition).  

 
 According to research of Van Bijsterveldt et al. (2021) on local level, in the Netherlands, most attention 

is given to hydrologic measures. Additionally, interview did point out barriers onto CCA implementations.  
Such barriers, mentioned, are:  
 knowledge gaps related to CCA governance; 
 responsibilities of organisations for CCA measurement implementation, as adaptation is not a 

priority; 
 a functioning policy design; 
 the connection of CCA to other policy domains; 
 understanding vulnerability and monitoring; 
 limited space for CCA implementation; 
 financial effort for greening is limited; 
 lack of capacity in organisations; 
 ambiguity within the implementation of CCA; 
 personal behaviour or the opportunity (ability) to implement CCA.  
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VII. Local-scale Approaches  

 Intense precipitation, heat waves, drought and flooding are among the most crucial aspects, mentioned 
by local/regional authorities in EU, referring to direct impacts of climatic changes. Biodiversity loss, health 
impairment, and water quality are seen as crucial indirect issues. Just a limited number of local authorities 
refers to migration patterns (Albini et al., 2017). Regardless scientific knowledge (Warren et al., 2012) 
and recognition of adaptation as a crucial aspect to climate change (Pielke et al., 2007) efforts on local 
and regional level are limited (Warren et al., 2012; Lukat et al., 2016; Albini et al., 2017). Campos et al. 
(2018, p. 49) points out that, because adaptation of society to climatic changes is a long-term process, 
CCA is “still a concept under development”. Although many European local governments did not wait for 
national policies, policy development and implementation of CCA are still at various stages, although 
implementation into practise is lagging behind (Lukat et al., 2016). With the focus on specific areas of 
interest or territories, according to Albini et al. (2017), most strategies/policies in Europe do not set 
specific targets for these areas on CCA. Moreover, only few governmental authorities did have 
implemented such a multi-sectoral approach into their strategy or policies. The reasons for these lock-
ins in adaptation implementation is, according to Albini et al. (2017), due to the lack of financial resources, 
political will, knowledge, knowledge development and sharing, good practices (pilot projects) and the 
missing multilevel governance implementation.  

VIII. Adapting Nature and Biodiversity to Climatic Changes 

 According to Van Bijsterveldt et al. (2021), municipalities are willing to implement CCA measures. 
However, policies are not that evident in combining CCA measures to enhance biodiversity. Focusing on 
nature conservation and biodiversity, Hannah (2021-k) underlines the importance of protected areas, like 
for instance Natura 2000 areas. Conservation of these areas consists of a system approach, focusing on 
both area management and mitigation measurements through e.g., cultivated lands and management of 
individual species in need. It is needed to create corridors between static nature area and calls for 
landscape changes to create these possibilities (Hannah, 2021-l). Nature based solutions to climate 
change are well proven methods and has certain advantages when it comes to the recovery of 
ecosystems, natural flood control, water retaining and enhancing biodiversity (Hannah, 2021-m). 

 
 Although, avenues between nature areas, are seen as a good measure to enhance biodiversity, Hannah 

(2021-l) indicates, that these corridors might have a downside. Such corridors might lead to easier spread 
of diseases or can accommodate invasive species which prefer a location on the outer boundaries of 
nature areas near to human systems. This asks for finding a balance between advantages and 
disadvantages. 

IX. Current State of Nature and Biodiversity 

 Climatic changes are leading to more rapid transformation of ecosystems, compared to natural climatic 
changes (Teeffelen et al., 2014). Climate change affects shifts in reproduction cycles, migration and 
increasingly leading to the abundance of species in certain geographic areas. Additional ecosystem 
functioning and the ecosystem equilibrium will be disturbed, enabling invasive plants to settle and the 
survival of insects and microbial pathogens, because of mild winters, leading to pests’ outbreaks. It might 
even cause species extinction, as some species will not be able to adapt to new climatic conditions (Jathar 
et al., 2013; Fleurbay et al., 2014; Teeffelen et al., 2014; Hannah, 2021-d). Worldwide nearly 32,000 flora 
and fauna species are threatened with extinction (International Union for Conservation of Nature, 2020). 
And in Europe 60% of the species and 77% of the habitats in Natura 2000 areas are in an unfavourable 
condition (European Environmental Agency, 2020-a). From 1964 the International Union for 
Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species have become a very important source to portray 
the global status of flora and fauna species and thus biodiversity (International Union for Conservation of 
Nature, 2020). Based on scientific knowledge, the red list can be useful for policy-making on nature 
preservation and protection to set priorities in nature protection and monitoring and to deliver an 
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objective global standard (Walter & Gillet, 1998). Moreover, the red list motivates to portray the status 
of biodiversity to protect and preserve nature (Evans, 2012; Walter & Gillet, 1998). In the Netherlands, 
80 % of Dutch species and habitats are currently in an unfavourable condition, caused by decreasing 
populations due to the undesirable condition of Dutch nature. Focussing, on merely the protection of 
nature areas and obtaining the goals of the Habitat Directive will not be enough. Natura 2000 areas in 
the Netherlands heavily depend on other nature areas and agricultural land, as these areas are crucial for 
connection between different areas, because of the NNN-structure (previously known as EHS areas). 
Furthermore, nature is affected by pollution, spatial (fragmentation), disturbance (recreation) and 
climate changes (Backes et al., 2011). Changes to the landscape, since the industrial revolution, resulted 
in monotonous landscapes, due to the lack of diversity and of unique and exceptional characteristics. 
These changes since the 16th century, moreover, resulted into intensification of land uses and calamities 
(Antrop, 2005; Overton, 2011). Agricultural landscapes and nature conservation have been considered 
apart instead of combined heterogeneous mosaic landscapes in which the number of habitats increased 
and thus biodiversity enhanced (Tscharntke et al., 2007; Fabrian et al., 2013). Based on statistics, the 
areal used for agriculture for the province of Limburg is 59% and approximately 16% is nature. As most 
land in rural areas is used for farming, the focus on agricultural might be a good starting point (Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 2018). See also Figure A2.1, for an overview of drivers to climate change.  

 
 The state of biodiversity (variability), the vulnerability of ecosystems, the persistence to cope with 

unpredictability (resilience) and the ability to adapt are essential aspects for creating sustainable 
ecosystems towards climatic changes (Janssen & Ostrom, 2006; Nelson et al., 2007). Persistence and 
vulnerability are merely ecosystem characteristics (Janssen & Ostrom, 2006; Oppenheimer et al., 2014). 
Adaptation and aspects like migration (of species) depend on the state of biodiversity (Moritz & Agudo, 
2013; Reid et al., 2005) and can be influenced through, for instance, policy development. According to 
Janetos (2020), successful adaptation means an intensely interdisciplinary approach and research. As 
most decisions on adaptation are currently event driven (current droughts, floods, forests fires, etc.) 
decision-making should change and should concentrate more on the local state of ecosystems.  

 

 
 
 

Figure A2.1:  
The main drivers according to the 
EU State of nature report EEA 
Report (No 10/2020). From “What 
are the main pressures on 
Europe’s nature?” [Illustration], 
by European Environmental 
Agency, 2021 
(https://www.eea.europa.eu/sign
als/signals-
2021/infographics/what-are-the-
main-pressures/view ). Copyright 
2020 by European Environmental 
Agency. In the public domain.  
 

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2021/infographics/what-are-the-main-pressures/view
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2021/infographics/what-are-the-main-pressures/view
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2021/infographics/what-are-the-main-pressures/view
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2021/infographics/what-are-the-main-pressures/view
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Policies & Legislation 

By means of a desk study the status of policies and legislation on climate change adaptation and on 
conservation and biodiversity was assessed. The results of this literature study are included in this section 
and are merely intended to be indicative and not exhaustive. 

X. European Unions Environmental and Climate Change Policies 

 Most environmental strategies and environmental issues find their origin on supranational level of the 
European Union. As a Member State of the European Union, the Netherlands must adopt these strategies 
into national legislation. To prevent further climate changes the European Union complies to a limit of 2 
degrees Celsius above pre-industrial level, mentioned in the UN-Paris Agreement. In concern of climatic 
changes EU-policies both address to mitigation and adaption for the reason of possible delayed climate 
impacts and, therefore, to eventual economic and environmental effects (European Commission, 2013). 
An important political decision is the implementation of the EU Green Deal, focussing on the first climate 
neutral continent by 2050 and increasing sustainable development (European Commission, n.d.-a; 
Nijboer & Pees, 2019). Subsequently the Green Deal focusses on a new biodiversity strategy to enhance 
biological diversity and prevent further losses. Additionally, the Farmer to Fork strategy is introduced as 
part of the Green Deal. This strategy concentrates on a sustainable, fair, healthy and environmentally 
friendly food system. In concern of nature conservation, the Green Deal, in general, focusses on restoring 
environmental compartments (air, water, soil) and moreover, decreases emissions to the environmental 
compartments, especially nitrogen emissions (Europa Nu, n.d.; Nijboer & Pees, 2019). 

  
 In general, the EU strategy to climate change adaptation is based on three pillars, e.g., promote Member 

States actions, inform decision-makers and improve vulnerable sectors. The last-mentioned priority 
focusses on improving resilient natural infrastructure and on climate adaptation on agricultural sector. 
The second priority focusses on the European focus on Climate-ADAPT and on improving knowledge. 
Finally, the first mentioned priorities’ scope is set on the implementation of adaptation strategies and 
action plans as well local implementation of adaptation to climate change, using the Covenant of Mayors 
initiative (Climate-ADAPT, n.d.). The EU Adaption Strategy on climate change, addresses climate 
adaptation strategies on local, national and EU level, creating local awareness to improve international 
responses on adaptation (European Commission, 2013; Pees, 2020; European Commission, n.d.-c). The 
strategy does not initiate new policies, hence focusses on the implementation of adaptation to climate 
changes (Europa decentraal, n.d.).  As part of the Green Deal the European Climate Law is formally 
adopted and entered into force on July 29, 2021. This act focusses on climate change mitigation as well 
on adaptation, the obligation for member states to implement adaptation strategies and plans and efforts 
on the execution of these strategies and plans in practise (Pees, 2020; European Commission, n.d.-b).  

 
 Other policies or legislation which are interested in the case of climate adaptation are: 

 the LIFE programme;  
This European Union programme is used to co-finance climate adaptation projects (European 
Commission, n.d.-d). 

 the environmental aquatic quality standards [Kaderrichtlijn Water – KRW-richtlijn 2008/105/EG];  
The directive gives standards obligation for monitoring and assessing aquatic water systems 
resilience and robustness to future climate conditions (Europa decentraal, n.d.). 

 the environmental assessment (2014/52/EU); 
Climate changes and adaptions to climatic changes are integrated in the environment assessment 
report (Europa decentraal, n.d.). 



                                                                                                               
                          Faculty of Science |  
                       MSc Department of Environmental Sciences

           
    

   

G.P.E.M. van den Hove                                                                                                                                                                                         Page |                                   
Thesis |  Nature is the key to Climate Change Adaptation  

117 

 The directive (2007/60/EC) on the assessment and management of flood risks.   
Assessing flood risk management in Member States is obligated by law [Richtlijn 2007/60/EG, ROR-
Richtlijn] (Europa decentraal, n.d.). 
 

XI. Dutch Environmental Legislation on Climate Change Adaptation 

 Besides policy on national levels, the Netherlands is bound by European Union (EU) laws and regulations, 
e.g., the EU Strategy on Adaptation to Climate Change and the Habitat Directives (Europa decentraal, 
n.d.). EU member States and lower-level governmental organisation are principally the administrative 
authority, based on the subsidiarity principal. The subsidiarity principal is a key element of EU governance, 
in which the implementation of policies and regulation is preferable done at the lowest effective 
governmental level (Eurofound, 2010; Jordan et al., 2012). In the Dutch nature protection laws this 
becomes visible in the designated autotrophy for the Wet natuurbeheer (Dutch law on nature protection 
and conservation). Law enforcement, licensing, policy development and area management are the 
authority of the provinces, in this case the province of Limburg (Ministerie van Algemene Zaken, 2018).  

 
 In the Netherlands active anticipating in climate adaption started from the beginning of the last decade 

(Wiebes & Kaag, 2019). On May 28, 2019 Dutch Parliament adopted the Dutch Climate Act, in which long-
term strategies on climatic changes is displayed, focussing on the time periods to both 2030 and 2050. 
Part of the act is the Dutch Climate Plan (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2019).  According 
to the Dutch Climate Plan (Klimaatplan 2021 – 2030), which is equal to the approach of the INEK 
(Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2019), the Dutch strategy on climate adaptation is based 
on ‘Nationale Klimaatadaptatie Strategie’ (NAS) and the so-called ‘Deltaprogramma’, of which the Delta 
programme focusses on adaptation efforts needed for rising water levels of the sea and of rivers 
(Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2020; Pees, 2020). The Dutch climate change adaptation 
goals are thus mandatory to be implemented into the INEK, which have to be reviewed every 5 years 
(Europa decentraal, n.d.). The ‘NAS’ and the ‘Deltaprogramma’ are key elements of the INEK (Pees, 2020). 
The NAS perspective is based on climate adaptation for the whole country. The perspective of the 
‘Deltaprogramma’ is based on water management, fresh water provision and flood protection (Europa 
decentraal, n.d.). 

 
 In concern of climate adaptation the province of Limburg and Noord-Brabant cooperate in the 

implementation of the DHZ program (Kennisportaal Klimaatadaptatie, 2021-d). Governmental 
organisations (province of Limburg and Noord-Brabant, Waterboards and municipalities) and 
stakeholders in the DHZ program introduced criteria in a strategy in which the ambition is made to make 
Limburg climate resistance and water robust by 2050 (Kennisportaal Klimaatadaptatie, 2021-b). This 
strategy was adopted in March 2021 by all administrative bodies in Limburg. The strategy forms the very 
bases of regional and local visions and policy in concern of CCA. Besides a strategy a working plan DHZ 
program and a regional implementation program were composed. The implementation program is a 
supplement to the working plan DHZ program, specifically focussing on CCA related to land usage and 
urban areas. In the basis of the implementation program, local authorities have the lead to implement 
CCA. Moreover, the implementation program focusses on all governance levels, using natural systems to 
CCA to work together in network environment, distribute knowledge, learn from experiencing and to 
underline the shared responsibility to CCA between government and society (Kennisportaal 
Klimaatadaptatie, 2021-c). In the working plan three major measures are mentioned to CCA, namely 
(Kennisportaal Klimaatadaptatie, 2021-d).: 

1. creating a robust water system, focussing on water quality, water availability, retaining water 
and reducing groundwater usage; 

2. efficient water usage, focussing on reducing water usage in general; 
3. spatial adaptation, meaning measures based on nature-based solutions, nature inclusive 

agriculture, spatial planning (omgevingsvisies).  
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 These measures are visualised in the DHZ program and displayed in Figure A2.2. 
 

 
 

 Figure A2.2:  A design of establishing a climate change resilient stream-valley landscape, according to the Regional DHZ 
  program. Source: Van der Heide, R. (2020). Praatplaat Klimaatbestendig Beekdallandschap [Image]. 
  STOWA. Retrieved November 11, 2021 from  https://www.stowa.nl/publicaties/praatplaat-klimaatbestendig-
  beekdallandschap, Reprinted with permission 
 
 

 Besides these strategies and plans CCA is part of spatial planning and is a crucial element in the 
omgevingsvisies (environmental visions/spatial plans), which are obligated in the Omgevingswet 
[environmental act] (Van Lamoen, 2017). A legal instrument and part of the Omgevingswet, is the NOVI, 
short for ‘Nationale Omgevingsvisie.’ In the NOVI various elements within the living environment are 
exposed. Climate adaptation and enhancing biodiversity are in the NOVI mentioned in several goals of 
national interest, referring to the UN SDGs. The NOVI focusses on participation and on an approach in 
which cooperation between governance levels is carried out (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2020).   

 
 
 
 

https://www.stowa.nl/publicaties/praatplaat-klimaatbestendig-%09%09beekdallandschap
https://www.stowa.nl/publicaties/praatplaat-klimaatbestendig-%09%09beekdallandschap
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XII. International Focus on Nature Conservation 

 In 1971 the international Convention on Wetlands of International Importance (known as the Ramsar 
Convention) was held in order to protect Wetlands (European Environmental Agency, 2017). As previous 
to this convention, the importance to protect wetlands, “due to a lack of understanding of their important 
functions, values, goods and services”, was not fully understood (Ramsar Convention Secretariat, 2016). 
The 1972 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage let to the 
agreement in which certain natural and cultural areas can by identified as sites of world heritage and 
must be protected (UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage, 1972). In 1979 the Bonn Convention (or formally known as the Convention on the Conservation 
of Migratory Species of Wild Animals) was held considering the conservation of wild migrating species 
globally and the international protection of these wild species (United Nations Convention on the 
Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 1979). To protect marine life on high sea and to 
control these environments a treaty was adopted in 1982 at the UN Convention on the Law of the Sea 
(International Union for Conservation of Nature, n.d.; United Nations Convention on the Law of the Sea, 
1982). In 1992 the focus of the UN did change onto biodiversity. During the Convention on Biological 
Diversity (CBD) three main objectives were adopted into an international treaty, which entered into force 
in 1993. These main objectives are (United Nations Conference for the Adoption of the Convention on 
Biological Diversity, 1992): 

 the conservation of biological diversity; 
 the sustainable use of the components of biological diversity; 
 the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources. 

XIII. European Focus on Nature Conservation 

 European attention to nature conservation is embodied in the treaty of the Bern Convention, which came 
into force in 1982. The treaty concerns a binding international legal instrument in the field of nature 
conservation for the European continent and certain African states (Council of Europe, n.d.), focussing 
e.g., on the protection and conservation of certain mentioned flora and fauna species and their habitats 
(European Union Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, 1979). A 
key instrument in concern of biodiversity is the EU biodiversity strategy, reaching for participation on  
both national, regional and local level to enhance biodiversity within the European Union (European 
Environmental Agency, 2017).   

 
NATURA 2000 

 From historic point of view protected areas can be based on different purposes: from protected hunting 
grounds to national parks and reserves. From 1945, the intrinsic value of nature became more important. 
The function of protected area changed with purposes to protect biological diversity. Hence, since the 
1970s these protected areas are seen as ecosystems which are necessary life support systems and are 
needed for human well-being in order to deliver ecosystem services e.g., clean drinking water, 
temperature regulation, provision of food and aesthetic values. The way these areas are protected and 
managed is varying significantly, as human activities can be prohibited or can even have an important 
role in maintaining and restoring species and their habitats (European Environmental Agency, 2020-c; 
Hannah, 2021-f). The IUCN tried to standardize different kinds of protected areas, seen from the point of 
area management. These protected areas are, according to Dudley (2008): 

1a.  strict nature reserve; 
1b. wilderness area; 
2.  national park; 
3. natural monument or feature; 
4. habitat/species management area; 
5. protected landscape/ seascape; 
6. protected area with sustainable use of natural resources. 

https://whc.unesco.org/en/conventiontext/
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 According to the European Environmental Agency (2020-c), “participation and involvement of people is 
a key factor for establishment and management of protected areas”. Over the years, this point of view 
has changed how society deals with the protection of natural areas and the preservation of flora and 
fauna species in these areas. The protected areas became part of a protected network of biogenetic 
reserves, which ensures a more effective and harmonised management and the protection of equal 
interests. Since the 1970s this way of conservation gained an increased interests within international 
protection of natural areas. This is the basis of the EU Birds and the Habitats Directives, better known as 
the Natura 2000 network, but also for the Emerald Network – which is based on similar principles as the 
Natura 2000 network. These principles are fully compatible with each other. Both are the most important 
nature networks in Europe. With more than 120,000 areas, varying from 3 to 97 million hectares in 22 
countries, this European network is the largest coordinated network of protected areas in the world 
(Evans, 2012; European Environmental Agency, 2020-c). Climate adaption guidelines for Natura 2000 
areas management are part of Habitat Directive, focussing on the perspective of adaptation to reduce 
vulnerability, increase resilience and to give guidance on area management to climate mitigation and 
adaptation (Europa decentraal, n.d.). 

 
 The Natura 2000 area Geuldal possesses a large variety of habitat exclusively present to this area, e.g., 

pioneer vegetation on rocks, zinc meadows, calcareous grasslands, lime tufa springs and rush-beech 
forests. This also counts for fauna species, e.g., the yellow-bellied toad and Spanish flag. Bottlenecks for 
this area are the habitat fragmentation, the lack of dynamics in the structure of vegetations in the forest, 
recreation which can have negative consequences on vulnerable ecosystems and nature conservation 
which is in some cases not effective to nitrogen depositions (Maronier et al., 2019). The area of ‘Geuldal’ 
is designated as a Natura 2000 area. Since the designation of the Natura 2000 area on December 7, 2004  
(BIJ12, n.d.) there has not been an area management plan until November 2021 when the regional 
authority of Limburg adopted an area management plan (BIJ12, 2020-b). 

  
NATURE PROTECTION LAWS  

 The European Union’s answer to the UN SDGs are demonstrated as goals in the EU Biodiversity Strategy 
2030 (European Commission, 2020-a). However, the aspect of preserving and enhancing biodiversity is 
not adopted into one single policy. Biodiversity is segmented into several legal instruments within the EU, 
of which the foundation of biodiversity conservation is adapted in the European Birds and Habitats 
Directives. Subsequently to these directives, the European transboundary networks of protected areas 
called Natura 2000 followed (European Commission, 2020-c; European Commission, 2014). Concerning 
the protection, conservation and the efforts needed for adaptation to climate change of natural habitats, 
ecosystems and biodiversity, these directives are seen as key goals for nature conservation within the 
European Union (Teeffelen, et al., 2014). In the Netherlands these targets are implemented into the ‘Wet 
Natuurbescherming.’  

 
EUROPEAN FOCUS ON THE PROTECTION OF BIOLOGICAL DIVERSITY 

 As previously stated, there is not one single EU regulation on biodiversity. Biodiversity is part of so-called 
cross-sectoral policies. Different policies focus on biodiversity, based on specific areas of interests or 
sectors (not intended to be mentioned exhaustive), e.g., the Common Agricultural Policy (CAP), EU Farm 
to Fork Strategy, the European Action Programme (EAP), etc. Altogether, these policies, in which 
biodiversity is mentioned as a goal, form the European Union’s legal instrument on biodiversity (Gerritsen 
et al., 2020; European Commission, 2020-c). The Biodiversity Strategy 2030 is one of these EU legal 
instruments. It is, however, not a brand-new strategy. Evaluating the EU Biodiversity Strategy 2020, it 
becomes clear that the policy implementation is still limited and that targets are poorly reached 
(European Commission, 2018; Birdlife International, 2019). To reach these goals it is necessarily to gain 
participation on all levels within society (national, regional and local level) (European Environmental 
Agency, 2017).   

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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XIV. CCA Policies and Nature Conservation and Biodiversity 

 Environmental concerns refer, according to Reijnders et al. (2010, p. 49), to “a large family of problems 
affecting the geophysical system, ecosystems and human health and varying enormously in magnitude, 
nature and temporal and spatial scale”. As biodiversity has an essential role in achieving sustainable 
development, climatic changes are a main driver as it concerns the changing state of nature and thus 
biodiversity (International Institute for Sustainable Development, 2019). Moreover, climatic changes, 
according to the UN, undermine sustainable development as it affect not only the biological support 
system of the Earth, it also affects human societies, e.g., flooding, drought, etc. (United Nations, 2015). 
According to Smith & Lenhart (1996), responding to climatic changes starts with policy development and 
an analysis of the changes which are about to occur. 

 
 Since the 1990s, the concept of adaptation is used for anthropogenic climatic changes, focussing on the 

impacts of climatic changes, in general on both the social system and the ecological system, see Figure 
A2.4 (Janssen & Ostrom, 2006; Brown & Westaway, 2011). Climate adaptation is an important issue to 
reach the goals of the Paris agreement. Since approximately ten years the Dutch government is actively 
anticipating in climate adaption and refers to the ‘Nationale Deltaprogramma’ and ‘Nationale Adaptatie 
Strategie’ (Wiebes & Kaag, 2019). Policies need to address both the natural and human systems (Crump 
et al., 2019) which indicates the necessity for concepts of adaptation. Aspects in the socio-economic 
system are, therefore, important for potential abilities to the natural system to adapt to climatic changes, 
see Figure A2.3. 

 

 

 

 

 Based on Figure A2.3, which is a simplified display of reality, the complexity between different actors and 
aspects becomes clear. Measures mentioned in climate adaptation policies concern interactions outside 
of the socio-economic quadrant trying to interact with the human and natural system. Another 
framework displaying interactions between aspects of interest is developed by the IPCC, see Figure A2.4.  

 

Figure  A2.3:   
Climate change displayed as an integrated framework, 
visualizing a simplified relationship between the human and 
natural system, related to emission sources and climate change. 
The yellow arrows represent the cause and effects between the 
compartments and the blue arrow represents the societal 
feedbacks to climate change impacts. Mitigation and adaptation 
modify the effects (Albritton et al., 2001). Socio-economic 
factors, which are mentioned as possible lock-in mechanisms by 
Seto et al. (2016), are represented, as well as emissions and 
impacts that are connected to socio-economic development 
(governance, technological development, etc.). From “Summary 
for policymakers”, by R. T. Watson, D. L., Albritton, T. Barker, I. 
A. Bashmakov, O. Canziani, R. Christ, U. Cubasch, O. Davidson, 
H., Gitay, D. Griggs, J. Houghton, J. House, Z. Kundzewicz, M., Lal, 
N. Leary, C. Magadza,  J. J. McCarthy, J. F. B. Mitchell, J. R. 
Moreira, … D. Zhou, In R. T. Watson, D. J. Dokken, M. Noguer, P. 
van der Linden, C. Johnson, & J. Pan (Eds.). Climate Change 2001: 
Synthesis Report (p. 3), 2001, Cambridge University Press 
(https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ 
SYR TAR full report.pdf). In the public domain. 

 
 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/%20SYR_TAR_full_report.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/%20SYR_TAR_full_report.pdf
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 To prevent ecosystems from further damage from climate changes or to increase nature resilience or 

resistant a strategy is needed to promote both nature conservation and the use of these ecosystems for 
ecosystem services on a sustainable way. Managing the preservation of nature, the sustainable use of 
ecosystems and the distribution of natural (genetic) resources equally, are called an ecosystem approach. 
As implementing ecosystem approaches are heavily relying on local, regional (province), (supra)national 
or international conditions, a clear guide on how to implement ecosystem approaches does not exist. 
Ecosystem approaches can be based on protection areas, single-species conservations areas, etc. 
However, ecosystem approaches require adaptive management (Convention on Biological Diversity, 
2010), because knowledge of ecosystem dynamics, species roles in ecosystems, tropic positions and 
functional traits are still limited in practice (Duraiappah et al., 2005; Nienhuis, 2009). This means that 
outcomes as a result of management of ecosystems can vary and can even change surprisingly and 
abruptly, as processes in ecosystems are mostly not reacting in a linear way. Therefore, adaptive 
management is needed (Convention on Biological Diversity, 2010). Nature based approaches for climate 
changes can be divided into both nature-based climate change mitigation, focusing on measures to 
reduce environmental impacts on ecosystem (services), and nature-based climate change adaptation, 
focusing on preserving ecosystem services facing climate changes (Bundesamt für Naturschutz, n.d.).  

 
 Political, economic and technical obstacles within mitigation efforts, the presence of climatological 

impacts currently and the delay of nature’s response to mitigation efforts underline the crucial need for 
adaptation measures. Mitigation measures will not be sufficient in controlling the impacts of climate 
change (Janetos, 2020; International Civil Aviation Organization, n.d.). Moreover, an early effort for 
adaptation can eventually lead to costs reductions and will affect human well-being positively (European 
Commission (n.d.-e).   

 
 Besides the control of climate change impacts and the influence of the ecosystem vulnerability, adaption 

is important to evaluate response options (Smit et al., 2001). Hence, climate scenario lack certainty on 
future climate scenarios. This means that policies on climate adaption should differ from the traditional 
way of policy developments as flexible adaption of policies is needed to respond to changing scenarios 
(Zandvoort et al., 2017). Subsequently, it is necessary to evaluate policies. Ambitions and implementation 
should be changed when the policy is no longer adequate in practice (Kok & Visseren-Hamakers, 2021). 

Figure A2.4:  
Framework displaying impacts and 
vulnerability and climate process drivers 
due to climatic changes and the 
interaction of impacts and responses by 
the socio-economic system. Reprinted 
from Climate Change 2007: Synthesis 
Report. Contribution of Working Groups I, 
II and III to the Fourth Assessment Report 
of the  Intergovernmental Panel on 
Climate Change by Bernstein, et al., 2007, 
p. 26 Intergovernmental Panel on 
Climate Change. In the public domain. 
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For instance, using the policy cycles, policy processes usually consist of five phases. These phases consist 
of: policy planning, policy development, decision-making, implementation and evaluation. In this cyclic 
system the policy planning or adjustments start over again (Capano & Pritoni, 2020). 

 
 Attention to local protection of nature is needed in order to focus on the scale of adopted legislation for 

the area of concern, in this case Geuldal and not on the national implementation of multi-national 
agreements. Of course, this will not indicate that on national or on supranational level [European Union] 
all international agreements are adopted correctly. On local level, however, stakeholders can only pay 
attention to adopted legislation and agreements. The focus on policies is merely based on this level.  

 
IMPLEMENTATION OF CLIMATE ADAPTATION POLICIES IN THE NETHERLANDS 

 The Dutch state of nature and biodiversity is expected to remain under pressure due to the impacts of 
climate change. The Dutch nature is fragmented, has limited acreage, and is missing proper connection 
opportunities between different nature areas, also internationally. This prevents migration of species 
between different areas and prevents migration over long distances. Current Dutch policies will, 
therefore, not cope with the vulnerability of ecosystems and biodiversity in relation to climate change 
(Kennisportaal Klimaatadaptatie, 2018; Vonk et al., 2010).  

 
 Reviewing the implementation of the National Adaptation Strategy (NAS) so far, it becomes clear that the 

implementation is currently merely in a developing stage. Attention is aimed at identifying impacts of 
climate change, inactive sectors and the lack of knowledge in concern of the impacts of climate change 
(Kennisportaal Klimaatadaptatie, 2020). Moreover, the integration of adaptation policies into different 
sectors and domains is seen as a tremendous challenge (Kennisportaal Klimaatadaptatie, 2016). 
Integrating policies into different sectors and domains is actually of great importance for policy to be 
effective (Jacob et al., 2019-a; Klein et al., 2005-a; Roberts et al., 2020). This is known as ‘hybrid 
governance’ (Jacob et al., 2019-b). The problem is, however, the lack of knowledge in current policies at 
the level of hybrid governance. This is exactly the issue the Dutch national government is indicating. 
However, based on the academic literature, it becomes clear that local and regional ambitions seem to 
be greater than the efforts at the national level (Jacob et al., 2019-b). This might be a good reason to 
focus on a lower level of government instead of the national level. Although it is not mentioned in 
literature why these differences between the local and national level occur, these could be caused by 
lock-in mechanisms.  

 
POLICIES AND LEGISLATION APPLICABLE FOR THE GEULDAL  

 For the Geuldal area, the Dutch policies and legislation are most important. These policies are derived 
from international agreements and obligations from the European Union. As the Geuldal is assigned as a 
Natura 2000 area, the legislation on Natura 2000 is relevant. This European nature network connects 
nature areas throughout the European continent (Evans, 2012; European Environmental Agency, 2020-
c). According to the European Environmental Agency (2020-c), the key focus is set on maintaining and 
restoring species and natural habitats. Human activities in such designated areas can even be prohibited. 
Concerning climate change adaptation, the EU Adaptation Strategy and the aforementioned NAS and 
DHZ program are relevant.  

 
 Measures in Limburg are, according to the DHZ programme, focussed on CCA measures to urban areas 

and on adjustments of the hydrological system. In general, the list of measures to CCA refers to mainly 
focussing on adjustments of the hydrological system, mostly focussing on technical and infrastructural 
measures. Moreover, spatial planning in which land usage is adjusted to water availability concentrating 
on converting pine forests into heathlands or deciduous forests (Kennisportaal Klimaatadaptatie, 2021-
d).   
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 The findings that policy and legislation to climate change, adaptation to climate change, enhancing 
biodiversity and sustainable development have a long history, underlines the assumption of a lock-in 
mechanisms in governance in specific.  

 
 Currently most efforts on CCA are based on formulating policies, strategies and plans. Out of an extensive 

desk research no specific large-scale examples of measures to CCA have been observed, besides the 
measures used in the hydrological system to prevent flooding and periodically retain water in buffers.  

 

 
 

Photo A2.1:  Dry meadow, due to intensive warm and dry periods in the summer of 2020 in Sint Gerlach, Geuldal the 
  Netherlands (Researcher). 

Policy Lock-ins 

By means of a desk study, a literature study is conducted on lock-in particularly within policies in concern 
of conservation and biodiversity. The results of this literature study are included in this section; hence 
the results are merely intended to be indicative and not exhaustive. 

 
 With the outline of several aspects in concern of determinants of the adaptive capacity, it becomes clear 

that using these 3 types of lock-ins by Seto et al. (2016) e.g., institutional, behavioural and infrastructural 
& technical lock-ins, for adaptation does not mean that the lock-ins are limited to a vast number of 
determinants. The mentioned determinants are based on the results of literature study and give in 
general a view on possible lock-in conflicts to adaptation. Burton et al. (2001) highlighted in general that 
regional adaptive capacity is relying on financial resources, technology, infrastructure, institutions and 
social/cultural determinants, which comes close to the scope of this research. However, for a total view 
on the issues involved, it is important to understand that this is in real life  more complex, with more 
determinants. Additionally, adaptation to climatic changes can have limits. In literature limits are 
mentioned as, for instance, tipping points, planetary boundaries, thresholds, etc. However, the 
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aforementioned determinants can lead to conflicts and limits in adaptation processes. These conflicts are 
known as ‘lock-ins’ and are not fixed limits. Limitations can be divided into hard limits, which are limits 
which will not change, and soft limits, which are limits which will change over a period of time (Klein et 
al., 2014). As the research study focusses on lock-ins, it becomes clear that lock-ins can occur in both the 
natural as in the human system. 

 
   As most disciplines focus on different types of lock-in mechanisms, it is relevant to interpret each 

mechanism separately, yet keeping in mind that there are significant interactions between these 
mechanisms that can reinforce, weaken or delay processes of change to adaption (Foxon, 2002; Klitkoua 
et al., 2015). According to Klitkoua et al. (2015), this synthesis between lock-in mechanisms have not 
been analysed thoroughly. 

 
 Based on literature study, several lock-in mechanisms can be distinguished: 

1. Learning effects & knowledge 
Refers to learning by doing or learning by using (Klitkoua et al., 2015). This is a crucial factor to 
lock-ins, as learning effect can lead to diminish costs. However, knowledge is, from an 
economical point of view, often kept within firms capture away from competing firms (Lehmann 
et al., 2012). According to Ajaps, & McLellan (2015), environmental education can fulfil an 
important role into this knowledge gap and to more pro-environmental behaviour (Ajaps, & 
McLellan, 2015).  

2. Economies of scale  
Cost of investments will decrease, when production volumes or market demands increase. 
Focussing on increasing returns as fixed costs are spread over more units of production (Klitkoua 
et al., 2015). 

3. Economies of scope  
Instead of specialising in certain products, productions of technologies should focus on a variety 
of products generating cost advantages (Klitkoua et al., 2015). 

4. Network externalities   
 Abandon earlier industrial standards (Klitkoua et al., 2015).   
5. Informational increasing returns  
 Meaning that the use of certain technologies will increase if attention is increased (Klitkoua et 
 al., 2015). 
6. Technological interrelatedness  

The adoption of a technology favours the development and decreases technological 
uncertainty. Users on the other hand, might adapt their expectations to technology 
characteristics, e.g., quality, endurance and the performance (Klitkoua et al., 2015) 

7. Collective action  
Refers to the fact that politically, ‘the consequences of an individual or organisation’s actions 
are highly dependent on the actions of others’ (Foxon, 2002, p.3), for instance, ‘societal norms, 
customs, consumption patterns and formal regulation through coalition building in associated 
networks of individuals and organisation’  (Klitkoua et al., 2015, p. 25) 

8. Institutional learning effects   
‘Institutional learning effects are the outcome of the increased adoption of institutions’ (Klitkoua 
et al., 2015, p.25), making changes challenging, even when it clear that mistakes are made. 

9. Differentiation of power, (Klitkoua et al., 2015)  
a. The adaption of rules by force, enhanced to power of political actors [asymmetries of 

powers].  
b. Institutional complementarities, in which the enhancement of one institution will benefit 

other institutions.  
c. Symbiotic relationships between institutions are established as a response on institutional 

complementarities, leading to favourable incremental changes instead of radical changes. 
10. Community acceptance  
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 Support from society is important for the realization of projects, plans, ideas or the elaboration 
 of policies. On the other, matching supply and demand can influence the acceptance of 
 communities positively (Lehmann et al., 2012). 

11. Market power and regulation (Lehmann et al., 2012) 
 Abuse of power of monopolists in the market should be prevented, for instance, through 
 regulations. 

12. Crossing borders side effects 
Most of organisations in concern of nature conservation or even governmental bodies tend to 
focus merely on a certain geographical region, in most cases the border of their territories of 
nature management or province or community borders. Interconnection with neighbour parties 
(countries, provinces, communities or other natural management organisations) is important to 
prevent lock-ins (Lehmann et al., 2012). 

13. Planning commitment and policy commitment 
 The importance of implementing EU initiatives into Member States legislation is important. 

Stable legal settings and long term support of governments are important for initiatives and 
preventing lock-ins (Lehmann et al., 2012. 

14. Uneven political playing fields  
The political framework should not favour environmental harmful initiatives, products, etc. The 
government’s will and attitude are important, see also 13 (Lehmann et al., 2012). 

15. High Density of Institutions 
 Referring to “interaction among multiple-institutions and […] overlapping rules influencing the 
 same behaviour” (Kotilainen et al., 2019, p. 579). 

16. Complexity and Opacity of Politics 
 The perception that the world of politics is ambiguous, due to the non-binding and diffuse links 
 between political actions and results (Foxon, 2002; Kotilainen et al., 2019). Switching costs 
 hereby, play an important role in cases where political choices move into certain directions, for 
 a longer period of time. Heading for certain directions, will make decisions about alternative 
 directions and measures (transitions) more difficult or practically impossible, leading to lock-in 
 situations to transitions to change (Pierson, 2000).  

17. Habituation 
Behavioural lock-in arises when knowledge development has no influence on behavioural 
changes, or when habituation hampers behavioural change. The behaviour of people 
(consumers and producers) gets stuck as a result. For example, people have become attached 
to certain products or processes, so that changes do not occur even when better alternatives 
are available (David 1985; Barnes et al., 2004). 

18. Cognitive Switching Costs 
 Cognitive switching costs refer to people’s analysis of costs and benefits and taking these into 
 account when choosing alternatives. High switching costs to alternative techniques, products, 
 suppliers, processes or brands can lead to barriers when it comes to choices and decisions. At 
 such a moment, consumers get stuck and a cognitive lock-in situation arises, in which consumers 
 and producers in principle remain stuck in the old situation and hesitate or refuse to switch to 
 an alternative (Murray & Häubl 2007; Shih, 2012). Cognitive switching costs additionally refer to 
 learning new skills and skills attached to less valuable alternatives (Kotilainen, 2019). 

19. Increasing Informational Returns 
Increasing informational returns result from the adoption of technology. This mechanism refers 
to a certain technology or technological development that tends to be more attractive, preferred 
or acquired with regard to adoption in society, receiving increasing returns to adoption. Often a 
certain technological development is in favoured due to certain advantages, but it can possibly 
push better technologies out of the game. This creates a (technical) lock-in situation (Katz & 
Shapiro, 1985; Arthur, 1989; Galliano & Orozco, 2011; Kotilainen, 2019).  
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INSTITUTIONS 
 According to Smith & Lenhart (1996), responding to climatic changes starts with policy development and 

an analysis of the changes which are about to occur. More institutional attention to governance to climate 
change adaptation is needed to enhance and to conserve biodiversity. Halting biodiversity loss and the 
degradation of ecosystem services, due to climatic changes, should be avoided at any time to stop 
inequity within society and poverty (Jathar et al., 2013). 

 
 Provinces, municipalities and Waterboards do have a relevant role in the implementation of policies, 

strategies, as well as in the implementation of other [international] legal acts. Despite this responsibility 
the efforts taken of the governmental bodies, are currently still limited. This was a conclusion in 2010 and 
is still a conclusion in concern of the recent EU biodiversity strategy 2030 (BirdLife International, 2019; 
Spyropoulou, 2010; Ligtvoet et al., 2015). The reason why actions are still limited is not clear. The analysis 
of literature indicates that regulations, policies and strategies require “a dynamic concept and multi-
sectoral” (Baker, 2012, p.26), focus on a long-term basis for future generations. Our current way of 
policymaking does not work this way and political interest is mostly limited to a few years from now until 
the next elections (Baker, 2012). According to Dilworth (2009), society can, on the other hand, be divided 
into two different groups. The first group ‘the growth camp’ uses economical aspects and free trade as 
fundamental in order to reach the environmental goals, such as sustainable development. The growth 
camp consists merely of all economic actors, political decision-makers and neoclassical economists. The 
second group is ‘the no-growth camp’, which sees the economical site as the cause of environmental 
problems. ‘Limits to growth’ (Meadows et al., 1972) of the Club of Rome is an example of the no-growth 
camp. Hence, the UN-report “Our Common Future” and the Rio Declaration do not indicate the 
growth/no-growth camps clearly, although these documents are the bases from the point of  view of the 
growth camp, according to Dilworth (2009). 

  
 Local institutions are crucial for the support and implementation of adaptation to climate change, for the 

reason that adaptation is merely based on implementing measures on local bases (Dulal, 2014). 
Institutions can be defined, according to the definition given by Keizer (2007, p. 1): “An institution is 
defined as a rule that governs human behaviour and an institutional framework is a more or less coherent 
set of rules that shape and restrict human behaviour”. Institutions are influenced by interactions between 
governments and other actors, e.g., civil and public organisations as well the private sector. Institutes can 
also be influenced by, for instance, the political and administrative culture (Baker, 2012). Good 
governance is in this case an essential aspect to reach for development and sustainable development. 
Good governance means responsible, effective, and essential ruling of governmental institutions, 
focusing on transparency, accountability, participatory and reaching consensus (Baker, 2012; Cambridge 
Dictionary, 2020; United Nations Office on Drugs and Crime, 2019). The European commission uses five 
conditions to good governance: accountability, transparency, participations, effectiveness, and 
coherence [meaning understandable policies] (Commission of European Communities, 2001). Good 
governance is needed to reach environmental sustainability as well as a multi-level stakeholder 
involvement. To reach commitment and consensus in environmental policy approaches on sustainable 
development requires several actors within society, e.g., civil society in general, academics, governmental 
institutions, producers, consumers and, private bodies [NGO]. Additionally, it requires communication to 
have access to governmental information for all parties (Niestroy, 2012). 

 
GOVERNANCE  

 Governance is not equal to government, although the government is part of governance. Governance 
focusses on the manner of interactions between government, society and stakeholders addressing public 
policy issues (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2009). Lemos and 
Agrawal (2006) illustrated an ideal model featuring three domains functioning in governance to 
environmental concerns. This model consists of three type of actors to environmental governance, based 
on the state [national, regional, local governments], private sector [markets] and the social domain 
(communities). These domains, however, do not consist of rigid boundaries or can even not be presence 
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(Plummer, 2013). According to Biesbroek et al. (2013), most lock-ins mechanisms on CCA are related to 
the institutional and social domain.  

 
SOCIAL BEHAVIOUR 

CCA governance asks for an approach involving the government, private and social domains. According 
to Plummer (2013), it is crucial to determine actors and their positions and influences to the process 
accurately, to obtain a clear picture on targets and goals and on mechanisms involved in this process to 
reach these goals and targets and to image the implementation of CCA and actions needed. Stiller & 
Meijerink (2015) subsequently point out the importance to focus on leadership which is needed for 
complex matters, such as CCA. This asks for specific competences with leaders and experts with 
experience and familiarity with administrative and political systems and processes. According to Steg & 
Vlek (2010), parts of environmental solutions are behavioural changes and understanding human 
behaviour. Psychology divides two theoretical frameworks, cognitivism and behaviourism. Cognitivism 
implies that, human behaviour is determined from cognitive factors, e.g. learning, feeling and thinking, 
suggesting that education and informing encourage the change of human behaviour into desired 
behaviour. Behaviourism assumes that human behaviour is determined largely by physical, economic and 
social environmental conditions or manipulations. Instead of guiding humans, through manipulations 
people can be, on the one hand, forced to certain desired behaviour. On the other hand, human 
behaviour is determined by the influence of others [social aspect] or the individual aspect. When 
focussing on both cognitivism [reasoning] and behaviourism [automatic] four fundamental behavioural 
processes can be distinguished: 

a. deliberation; 
Motivation is based on financial grounds [expected cost, time, efforts]) of the desired behaviour or arising motivation by 
threats to environmental goods [norm-activation] e.g., ecosystem degradation. 

b. repetition; 
Activated automatic behaviour of individuals, mainly due to positive rewarding instead of punishments. 

c. social comparison; 
Social behaviour determined by social groups [family, friends, colleagues etc.]. 

d. imitation. 
Copied behaviour from other people, determining individual opinions and environmental behaviour. 

 
INFRASTRUCTURE 

 Infrastructure concerning CCA needs more acknowledgement, e.g., a proper vision and knowledge 
distribution (Ajaps & McLellan, 2015). Particularly, in the case of knowledge distribution, knowledge can 
be withheld, as a reason to avoid competition between commercial firms (Lehmann et al., 2012). In 
addition to infrastructure the availability of technology or the lack of technological development is a 
possible reason for lock-ins, as technology is interrelated to infrastructure and to both institutional and 
behavioural mechanisms (Seto et al., 2016). Land management is of great importance as the loss of 
forests or changes to forests through deforestation, afforestation and reforestation will affect the local 
surface temperature as well. Land is used for a sink as well for source (ecosystem services) needed of 
society. Depending on biodiversity, natural systems and sinks in the form of ecosystems, are for these 
reasons important, but vulnerable for drivers of change and multiple stressors, e.g., pollution, climatic 
changes, …etc. (Arneth et al., 2020).  

 
 For the Netherlands the deposition of nitrogen is crucial. For crop growth the agricultural sector in the 

Netherlands is the main source for nitrogen deposition in the Netherlands (Compendium voor de 
Leefomgeving, 2019; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, n.d.). To get a clear picture, the 
agricultural sector uses approximately 75 percent of annual produced reactive nitrogen (Erisman, 2004). 
Nitrogen depositions affect all environmental compartments (water, terrestrial systems, and the 
atmosphere) and thus affect nature conservation, the state of biodiversity and ecosystem services as 
well, particularly when the environmental carrying capacity is exceeded (European Science Foundation, 
2011; Dilworth, 2009). Changing climatic conditions and increasing effluent of reactive nitrogen into 
aquatic ecosystems lead to eutrophication and the loss of aquatic biodiversity (Baron et al., 2012). 
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Agriculture is, therefore, a crucial sector when it comes to the implementation of CCA focussing on special 
planning in particular.  

 
KEY FINDINGS OECD ON LAND-USE 

 Land use is often implemented and separately considered in policies, but not specifically implemented 
into policies on environmental issues, like, for instance, CCA, agriculture, biodiversity and nature 
conservation. According to the OECD (2020), a different focus is needed as a lack of a functioning 
intersectoral approach exists. This focus should improve the participation into strategies, engage SMART 
formulated targets (specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound) and identify and assess 
transboundary impacts. A good functioning institutional body is, therefore, crucial for interdepartmental 
and international cooperation, as well as the use of governance steering instruments to approach 
environmental unfriendly practices, monitor and using law enforcement (OECD, 2020). 

 
TECHNOLOGY 

 According to Klein et al. (2005b, p.24), “technology is not a panacea. Adaptation involves more than 
merely the application of a particular technology. Adaptation to climate change is an ongoing and 
reiterative process that includes information development, awareness raising, planning, design, 
implementation and monitoring”. Technologies are above all more than dams and dikes, or in other word 
hard technology; it can also be divided into soft arrangements [crop rotation, monitoring,… etc.].   
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Appendix 3 
Field Observations 
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Effects of Climate Change 
  
In July 2021, the Geuldal area was hit by severe, persistent rainfall. The Geuldal itself was not accessible due to 
damage. To give an impression of the situation in nature reserves, field visits were carried out in the vicinity of  
the Geuldal area (Honthem/Cadier en Keer). 

 

       
 
  
 
 
 
 

                                       
 
 
 
 

Photo A3.1: Flooded field roads in Honthem (source: 
Researcher). 

Photo A3.2:  Flooded field roads, caused by outlet water 
     retaining reservoir in Honthem (source: 

 

Photo A3.3: Carved trenches on flooded field roads in     
    Honthem (Researcher). 
 

Photo A3.4: Flooded field roads, caused by outlet water 
    retaining reservoir in Honthem (Researcher). 
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Photo A3.5: Flooded field roads in Honthem (Researcher). 
 

Photo A3.6: Flooded field roads in Honthem (Researcher). 
 

Photo A3.7: Water retaining reservoir in Honthem     
   (Researcher). 
 

Photo A3.8: Flooded field roads in Honthem (Researcher). 
 

Photo A3.10: Creek bank damages and rubbish left behind due to  
      flooding of the Eyserbeek in Kapolder  (Researcher). 
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Current Landscapes 
 

                 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Photo A3.11: Days after the flooding of the Geul in Valkenburg 
      aan de Geul (Researcher). 
 

Photo A3.12: Days after the flooding of the Geul in Valkenburg 
      aan de Geul (Researcher). 
 

Photo A3.13: Current landscapes with fragmented   
      nature areas captured into agriculture  
      and urban areas in the surroundings of  
      Wijlre (Researcher). 
 

Photo A3.14: Forest edge passing directly into agricultural fields    
      in Heijenrath (Researcher). 
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Recommendable (Preferable / Future) Landscapes 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
  

Photo A3.15: Forest edge and buffer zone passing directly into     
      agricultural fields in Vijlen (Researcher). 
 

Photo A3.16: An example of CCA natural reserve in surrounding 
       of Vaals, containing wild nature (Researcher). 
 

Photo A3.17: Buffer zone, next to natural reserves and 
      agricultural fields, containing a strip of vegetation, 
      useful for enhancing biodiversity Forest edge and 
      buffer zone passing directly into  agricultural fields 
      in Heijenrath (Researcher). 
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Photo A3.18: Example of a nature reserve with wild nature in 
       Cottessen (Researcher). 
 

Photo A3.19: Example of a forest edge passing into a buffer zone 
       with wild nature in Epen (Researcher). 
 

Photo A3.20:   Example buffer zone between a heavy cultivated    
         area in Herkenrade (Researcher). 
 

Photo A3.21: Example buffer zone between a heavy cultivated    
      area, indicated as an example by Respondent 010   
      in Kapolder (Researcher). 
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Photo A3.22:   Example buffer zone between a heavy  
        cultivated area near the Eyserbeek in  
        Kapolder (Researcher). 
 

Photo A3.23:   Example buffer zone between a heavy          
        cultivated area near the Eyserbeek in          
        Kapolder (Researcher). 

Photo A3.25:   Example buffer zone between a heavy          
        cultivated area near the Eyserbeek in          
        Kapolder (Researcher). 

Photo A3.24:   Example buffer zone between a heavy  
        cultivated area near the Eyserbeek in  
        Kapolder (Researcher). 

Photo A3.26:   Example buffer zone of wild nature, in a   
        cultivated area near the Eyserbeek in Kapolder  
        (Researcher). 

Photo A3.27:   Example mentioned by respondent 008 of a buffer 
zone between forest (Vijlenbos) passing on smooth on lower 
vegetation into cultivated fields in Gemmenich (Researcher). 
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Photo A3.28:   Example wild vegetation on road sides near  
        Kapolder (Researcher). 

Photo A3.29:   Example buffer zone of wild nature, near roadsides 
        in Kapolder (Researcher). 

Photo A3.30:   Example buffer zone of wild nature, near roadsides 
        in Kapolder (Researcher). 

Photo A3.31:   Natural maintenance of natural buffer area and  
        water retaining reservoir in Bruisterbosch 
        (Researcher). 
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Photo A3.32:   Example buffer zone of wild nature, between  
        cultivated area near the Eyserbeek in Kapolder  
        (Researcher). 
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Photo A3.33:   Example buffer zone with vegetation near  
        cultivated land near Bruisterbosch (Researcher). 

Photo A3.34 Example of strip cultivation in agricultural fields in 
     Kapolder (Researcher). 

Photo A3.35:    Herbaceous grasslands as CCA measures 
         between cultivated fields, improving water 
         infiltration and enhancing  biodiversity, near 
         Herkenrade (Researcher).     
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Focus Abroad 
In Belgium, the nature area around the Geul river differs from the Dutch approach, focusing on more 
space for the river and a wide, diverse natural environment around the river.  
 

    
 
 
 
           
  

   
 
 
 
  
 

Photo A3.36:   Buffer zone of wild nature and different 
        landscaping approaches near Geul area in 
        Belgium (Researcher). 

Photo A3.37:   Buffer zone of wild nature and different 
        landscaping approaches near Geul area in 
        Belgium (Researcher).      

Photo A3.38:   Buffer zone of wild nature and different 
        landscaping approaches near Geul area in 
        Belgium (Researcher). 

Photo A3.39:   Buffer zone of wild nature and different 
        landscaping approaches near Geul area in 
        Belgium (Researcher). 
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Photo A3.40:   Buffer zone of wild nature and different 
        landscaping approaches near Geul area in 
        Belgium (Researcher). 
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Roadsides in Rural Areas 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Photo A3.41:   Lack of road site vegetation near field roads in 
        Heijenrath (Researcher). 

Photo A3.42:   Lack of road site vegetation near field roads in 
        Eys (Researcher). 
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Appendix 4 
Preliminary List of Actors and 
Stakeholders   
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Using the definition of ‘experts’ of paragraph 3.1 as the most important or influential stakeholders, which are 
directly concerned in policy development and implementation, a preliminary list is made up of stakeholders, 
concerning: 

1. Governmental officials;  
2. International stakeholders; 
3. Civil society; 
4. Academic community; 
5. Consultancy agencies. 

 
1. Government  
 
 European Union 

 European Commission; 
 European Environmental Agency. 

 
 Dutch State 

 Ministry of agriculture, nature and food quality; 
 Rijkswaterstaat. 

 
 Regional governmental institution 

 Province of Limburg; 
 Waterboard Limburg; 
 Forestry commission (Staatsbosbeheer); 
 Natuur & milieufederatie Limburg; 
 Natuurlijk Limburg.  

 
 Local governmental institutions 

 Community of Valkenburg aan de Geul; 
 Community of Meerssen; 
 Community of Maastricht; 
 Community of Gulpen-Wittem; 
 Community of Vaals; 
 Community of Eijsden-Margraten; 
 Community of Voerendaal; 
 Community of Simpelveld. 

 
 Retired governmental officials 
 KB, [anonymised], ecologist and former licenser and policymaker for the province of Limburg. 
 
2. International Stakeholders 
 
As it is not the specific focus of this research study international governments and institutions might be seen as 
stakeholder as well. However, depending on interview data with national experts it will be determined in which 
way these stakeholders should participate in this research. Although, for the reason of completeness these 
international stakeholders are included. 
 
 Belgium 

 Agentschap Natuur & Bos; 
 Vogelbescherming Vlaanderen; 
 Limburgs Landschap; 
 Natuurpunt. 
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 Germany 
 BUND Kreisgruppe Aachen-land; 
 NABU Nordrhein-Westfalen; 
 DNR Deutscher Naturschutzring; 
 Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW; 
 Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen. 

 
3. Civil Society  
 
 Conservation/landowners 

 Dutch Society for Nature Conservation (Natuurmonumenten); 
 Instandhouding van kleine landschapselementen in Limburg (IKL); 
 Bosgroepen Zuid-Nederland; 
 Elisabeth Strouvenstichting (natuurbehoud); 
 Stichting Limburgs Landschap; 
 Limburg Particulier Grondbezit. 

 
 Specific target environmental protection 

 Vogelbescherming Nederland; 
 Sovon; 
 Vlinderstichting; 
 Stichting Das & Boom; 
 Vogelwacht Limburg;   
 Schaapskooi Mergelland; 
 Jagersvereniging Limburg; 
 Euregio Imkers; 
 Natuurhistorisch genootschap Limburg; 
 Zoogdierenvereniging; 
 Ravon. 

 
 Agriculture 

 Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). 
 
4. Academic Community 
 Wageningen University (Wur). 
 
5. Consultancy Agencies 

 Ecolybrium; 
 BTL; 
 Econsultancy;  
 Wittteveen+Bos; 
 Bureau Verbeek; 
 Regelink; 
 BRO; 
 Royal Haskoning DHV; 
 WSP (LievenseCSO); 
 Antea; 
 Arcadis. 
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Appendix 5 
Anonymised List of Invitations for 
Participant of Expert Interviews 
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Appendix 6 
Letter of Invitation for Participants of 
Expert Interviews 
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Uitnodiging deelname expertinterviews klimaatadaptatiebeleid met 
betrekking tot natuurbeheer en biodiversiteit       
 
 
 
 
 
        Sint Geertruid, 11 juni 2021 
 
 
Geachte heer/mevrouw [Anonymized] 
 
 
Via deze e-mail wil ik u uitnodigen om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek, in het kader 
van ontwikkeling en implementatie beleidsinstrumenten rondom klimaatadaptatie. Een internationaal 
onderzoek dat gelijktijdig wordt uitgevoerd in zowel Nederland (Open Universiteit), Verenigd Koninkrijk 
(University of East Anglia) en Duitsland (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) en onderzoek verricht 
binnen zes verschillende probleemdomeinen in drie sectoren (water, natuur en gezondheid). Hieronder 
wordt de bedoeling van het onderzoek verder uitgelegd. 
  
Doel van onderzoek 
Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor onze gezondheid, maatschappij, economie en ook 
voor de natuur. Naast de aanpak van emissies aan de bron (mitigatie) is adaptatie een onmiskenbaar 
instrument ten aanzien van de aanpak van het klimaatprobleem. Al wordt adaptatie al decennia gezien 
als de oplossing voor klimaatverandering, in synergie met mitigatie, echter de implementatie van 
adaptieve maatregelen staat nog in de kinderschoenen en kent de nodige obstakels. Onderhavig 
onderzoek focust vooral op deze obstakels, maar uiteraard ook op de successen om een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen van de huidige stand van zaken als het om klimaatadaptatie gaat.  
 
Wie zoeken we? 
In het kader van mijn afstudeeronderzoek ben ik zoek naar experts op het gebied van natuurbeheer en 
biodiversiteit en met kennis en ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en/of de 
uitvoering/implementatie van klimaatadaptatiebeleid binnen het Natura 2000 gebied ‘Geuldal’. Omdat 
de provincie, als het om beleidsvorming én de uitvoering van het natuurbeheer gaat, een onmiskenbare 
rol speelt heb ik gemeend u te benaderen met de vraag om deel te nemen aan mijn onderzoek. De 
reden waarom ik u persoonlijk benader komt door het feit dat ik men u als expert heeft genoemd tijdens 
mijn onderzoek.  
 
Ik hoop natuurlijk van harte dat u wilt en bovendien in de gelegenheid bent om aan mijn onderzoek deel 
te nemen. 
Wat verwachten we van u als deelnemer 
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In het kader van dit onderzoek wil ik graag met u als expert in contact komen voor een interview. Dit 
interview kan desgewenst online, telefonisch of face-to-face en zal, afhankelijk van uw beschikbaarheid, 
ongeveer één uur duren. De resultaten worden vertrouwelijk behandeld, er komt niets over u of uw 
mening op papier zonder uw toestemming.  
 
Enthousiast? Vragen?  
Natuurlijk hoop ik dat u geïnteresseerd bent in deelname aan dit onderzoek, want uw medewerking is 
essentieel en cruciaal voor de afronding dit onderzoek. Als u geïnteresseerd bent in deelname aan het 
onderzoek, of hier vragen over hebt, kunt u contact opnemen met ondergetekende. In uw reactie voor 
deelname kunt u tevens aangeven wanneer u beschikbaar bent voor een interview. 
 
Bij deze uitnodiging ontvangt u tevens een informatiebrief over het onderzoek, het interview en de 
verwerking van gegevens. Ook vindt u in deze informatiebrief een weblink waar u meer informatie over 
dit project kunt vinden.  
 
 
Alvast hartelijk dank voor uw interesse in dit project en uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
George van den Hove  
 
Student Open Universiteit 
Faculteit Bètawetenschappen 
Afdeling Natuur- en milieuwetenschappen  
 
Contact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
 Informatiebrief Adapt Lock-in project  

 

 
George van den Hove 
 
 
Telefoonnummer:  06-52457418              LinkedIn  
E-mail:   georgevandenhove@hotmail.com  
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Appendix 7 
Interview Protocol in English and Dutch 
Language 
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                                 Interview Protocol 
Research title: Nature is the key to Climate Change Adaptation (CCA):  

A Qualitative Research on Local Achievements and Lock-ins in the 
Dutch Natura 2000 area Geuldal 

Interviewee: 001     
Interviewer: George van den Hove Studentno.: 852138066 
Date:  Time:  

 
 
1.  Introduction  

 
 Points for the Interviewer: 

• Consent procedure 
• Participant information form 
• Gain permission for recording 

 

2. Purpose of the interview 
 

 Points for the Interviewer: 
• "(Re-)introduce the interviewee to the research project and explain focus of the interview in terms 

of the problem domain(s).  
• Explain the structure of the interview and let the interviewee know that we will ask a mix of open 

questions and some questionnaire-style questions in places to help us use different methods of data 
analysis later on.  
 

3. Interview questions  
 

1. Can you please give a brief overview of your professional background and current role? 
 
2. To what extent is climate change adaptation (CCA) currently being addressed in current policies 

within the Geuldal in terms of nature preservation and biodiversity? 
 
 Do you feel this is sufficient? 
 
3. In what ways could CCA be better addressed in current policy?  

 
 If participant states that CCA is not sufficiently addressed:  

 
[Prompts for Interviewer] 
- Where are there weaknesses in current policy? E.g. is CCA even a policy goal, is there 

insufficient policy action, wrong or missing instruments, or lacking implementation? 
- OR: Ask about past failures, why something was not pursued, how missions have changed. 
- Why has this not been addressed so far? 
- To what extent have alternative or new approaches been considered or attempted? 
- What have been barriers to alternatives? 
If participant states that CCA is sufficiently addressed:  
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[Prompts for interviewer] 
- What has enabled and supported CCA action? 
- Were there any barriers that needed to be overcome? 
- What alternative or new approaches have been attempted/embedded in current approaches? 
- What have been barriers to alternatives or new approaches? 

 
[Looking back at the last years (or maybe even decades]. Have there been attempts in the past to 
introduce different approaches/policies to address CCA that didn’t work out? 
 
For interviewees struggling to imagine alternatives think of “provocation scenario” to present to 
interviewees – such as: ’If I would remove a dike line, what would stop me from doing this?’ 
 
The following questions will draw explicitly on key themes – and how these may have constrained 
and/or enabled climate change adaptation action within the problem domain. 

 
The influence of institutions/institutional factors  

 
4. In what ways has/is CCA (been) constrained by the way things are done now? 
 [i.e. overall problem domain] [interviewer to encourage interviewee to think about the 

arrangements of actors, rules, resources and discourses and how these have evolved over time] 
 

[Prompts for Interviewer]: 
 

Actors 
- Through the current network of organisations, and how has this evolved (or remained the same) 

over time?  
- Were the connections formally established or did they emerge informally? 
- How interconnected are the sectors (e.g. public health and urban planning) and actors in the 

network? 
- Synergies vs conflicts between goals and objectives and rules of different organisations? 
- Attitudes and incentives for joined-up working?  
- Are all of the organisations/stakeholders involved in the way they should be involved? 
-  
- Rules 
- What are/were the key institutional provisions, e.g. laws, codes, plans, that constrain 

adaptation? 
- What is the role of informal norms and rules in [the field/domain]?  
- How are decisions made (e.g. what factors are taken into consideration) and resources allocated 

to different activities; who is involved and in what ways? 
 

Resources 
- Are the right resources available? Are these sufficient?  
- Competition vs sharing of resources? Is the distribution of resources appropriate?  
- Types of knowledge/information informing decision-making 
 
Discourses/Practices 
- Underlying goal and paradigms steering direction of the field (e.g. flood security, risk 

management, ecosystem health,…) and how they have changed over time 
- Key strategies/approaches implemented on the ground (and what is seen as viable) 
- What is regarded as ‘innovative’? To what extent is there scope for trying something 

new/investing in alternative approaches?  
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- Risk aversion vs risk taking? 
- How do alternatives and innovation enter the domain, if they do?  
- Is a mix of measures considered, e.g. infrastructural, informational, behavioural, organisational?  

 
The influence of infrastructure and technologies 
 
5. To what extent do/have infrastructure and technologies influence(d) policy over time and how CCA, 

in terms of (migration of species) nature conservation and biodiversity, is addressed today? 
 
[Prompts for Interviewer]: 
- What are the dominant infrastructure/technologies in-use and why? Have these changed over 

time? 
- (How) are infrastructural choices restricted/determined by laws, regulations, or policies? 
- To what extent are alternatives considered? How is viability determined?  
- How high would the costs for alternatives be? (To what extent do these reinforce ‘business as 

usual’?) (e.g. do they create sunk costs?) 
- To what extent do existing infrastructures and technologies have network effects, e.g. require 

specific practices and technologies? 
- What are the barriers to investing and implementing alternative approaches? 

 
The influence of external/other factors 
 
6. To what extent have other factors and issues influenced how climate change adaptation [in terms 

of problem domain] has been/is addressed today?  
 This might include a range of factors, from politics and economic factors (such as a recession), 

through to the COVID-19 pandemic and natural disasters, etc. 
 
Interlinkages between and weight of different factors 
 
7. You highlighted different institutional, organisational and infrastructural factors [paraphrase a few 

examples] influencing/impeding CCA. Which ones would you say are the most influential? 
 
Looking to the future 
 
8. What are the opportunities and barriers to (further) policy change for addressing adaptation to 

climate change, in terms of (migration of species) nature conservation and biodiversity, in the 
future? 

 
End of interview 

 
9. Is there anything else that you would like to add or points that you feel might be relevant that 

weren’t raised during the interview? 
 

* Ask if they would like to recommend relevant contacts. 
* Thank interviewee and inform him/her about next steps.  
*  Ask about their potential interest/willingness to be involved in a workshop planned for 2021.
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                                 Interview Protocol  

Nederlandse versie (Dutch version) 
Titel onderzoek:  De natuur is de sleutel tot klimaatadaptatie (CCA):  

Een kwalitatief onderzoek naar lokale prestaties en lock-ins in het 
Nederlandse Natura 2000-gebied Geuldal 

Participant: 001     
Interviewer: George van den Hove Studentno.: 852138066 
Datum:  Tijd:  

 
 

1. Introductie  
 

 Punten voor de Interviewer: 
• Toestemmingsprocedure en informatie over het project (leg uit). 
• Vraag toestemming om het interview op te nemen. 

 

2. Doel van het interview 
 

 Punten voor de Interviewer: 
• "(Re-)introduceer het onderzoeksproject aan respondent – leg uit wat de focus van het interview is 

(wat betreft het ‘probleemdomein’, bijv. het managen van risico’s aan de kust)”.  
• Leg uit wat de structuur van het interview is (open vragen). 
• Leg uit dat we beleid zien als een veelomvattende term, inclusief bijvoorbeeld beleidsstatements, 

plannen, strategieën, regelgeving, wetgeving, doelen, en implementatie. 
 

3. Vragen  
 

1. Zou u een kort overzicht kunnen geven van uw professionele achtergrond en uw huidige functie? 
- Heeft uw functie een klimaatdimensie?  

  
2. In welke mate wordt klimaatadaptatie op dit moment toegepast / vindt klimaatadaptatie plaats ten 

aanzien van [het probleemdomein, in dit geval …]? 
 

Is dit volgens u voldoende?  
(= voldoende om de gevolgen van klimaatverandering voor het probleemdomein het hoofd te 
kunnen bieden) 

 
3. Op welke manier(en) zou klimaatadaptie volgens u beter kunnen worden toegepast / plaatsvinden 

in het huidige beleid?  
 
Als de participant zegt dat klimaatadaptatie niet voldoende aandacht krijgt:  
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[Prompts voor de interviewer] 
- Waar zijn er zwakke punten in het huidige beleid? E.g. is klimaatadaptie überhaupt een 

beleidsdoel; is er onvoldoende beleidsactie; worden verkeerde instrumenten toegepast of 
missen er instrumenten; of is er een gebrek aan implementatie? 

- OF: Vraag naar mislukkingen in het verleden; waarom werd een bepaald idee/… niet doorgezet; 
hoe zijn missies en doelen door de loop van de tijd heen veranderd?  

- Waarom is hier tot dusverre geen (of onvoldoende) aandacht aan besteed?  
- In welke mate is er over alternatieve of nieuwe benaderingen nagedacht / in welke mate zijn 

deze uitgeprobeerd?  
- Welke obstakels/belemmeringen hebben alternatieve benaderingen tegengehouden / houden 

alternatieve benaderingen tegen?  
 

Als de participant zegt dat er voldoende aandacht wordt besteed aan klimaatadaptatie: 
 

[Prompts voor de interviewer] 
- Wat maakte klimaatadaptie actie mogelijk en wat waren ondersteunende factoren? 
- Waren er obstakels die overwonnen moesten worden? 
- Welke alternatieve benaderingen zijn uitgeprobeerd/ingebed in de huidige benadering(en)? 
- Wat waren/zijn obstakels die alternatieven of nieuwe benaderingen in de weg stonden/staan? 

 
Terugkijkend naar de afgelopen jaren (of zelfs decennia): Zijn er pogingen geweest in het verleden 
om ander(e) benaderingen/beleid te introduceren om klimaatadaptatie toe te passen / te laten 
plaatsvinden die niet gewerkt hebben?  

 
Als respondenten moeite hebben met het bedenken van ‘alternatieven’ kun je provocerende 
scenario’s presenteren – zoals: ‘als ik een dijklijn zou willen verwijderen, wat zou mij tegenhouden?’ 
 
De volgende vragen betreffen specifieke kernthema’s – en hoe deze klimaatadaptatie actie 
mogelijk hebben bemoeilijkt/vergemakkelijkt in het probleemdomein. 

 
De invloed van instituties/institutionele factoren  

 
4. Op welke manier werd/wordt klimaatadaptatie beperkt door de huidige werkwijze? 

[i.e. in het algehele probleemdomein]  
 

[Moedig de geïnterviewde aan om na te denken over de constellaties van partijen, regels, 
hulpbronnen/middelen en discoursen en hoe deze zich door de tijd heen ontwikkeld hebben.]  
 
[Prompts voor de interviewer]: 

 
Partijen 
- … door het huidige netwerk van organisaties, en hoe deze organisaties zijn veranderd of juist 

hetzelfde zijn gebleven door de tijd heen? 
- Zijn de netwerken/verbindingen formeel gevormd/vastgelegd of zijn ze informeel ontstaan? 
- Hoe verbonden zijn de verschillende sectoren (e.g. volksgezondheid en stedelijke inrichting) en 

partijen binnen een netwerk? 
- Zijn er synergiën of conflicten tussen verschillende doelen en regelgeving van verschillende 

organisaties? 
- Houdingen tegenover- en drijfveren voor samenwerking (‘joined-up working’)?  
- Zijn alle organisaties/belanghebbenden betrokken op de manier zoals ze betrokken zouden 

moeten zijn? 
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Regelgeving 
- Wat zijn de belangrijkste wetten, regels en plannen die adaptatie beperken? (Op welke manieren 

leiden deze tot beperkingen?) 
- Hoe worden beslissingen genomen (e.g. met welke factoren wordt rekening gehouden) en hoe 

worden middelen toebedeeld aan verschillende activiteiten; wie is betrokken en op welke 
manier? 

- Welke rol spelen informele normen en regels (zoals verwachtingen, gebaseerd op gewoontes of 
tradities) binnen [het probleemdomein]? 

 
Hulpbronnen/Middelen 
- Zijn de juiste middelen beschikbaar? Zijn deze voldoende? 
- Is er strijd om middelen of deelt men de middelen? Is de verdeling van middelen passend? 
- Welke vormen van kennis/expertise en/of informatie worden gebruikt in het 

besluitvormingsproces? Hoe verhouden verschillende soorten expertise zich tot elkaar?  
 

Discoursen (hoofdthema’s)/praktijken 
- Welke onderliggende doelen en paradigma’s/hoofdthema’s sturen de richting van het veld (e.g. 

overstromingsveiligheid, risicomanagement, de gezondheid van ecosystemen, ..) en hoe zijn 
deze veranderd in de loop van de tijd?  

- In hoeverre worden praktijken gelabeld/geframed als klimaatadaptatie?  
- Wat zijn de belangrijkste strategieën en benaderingen die worden geïmplementeerd in de 

praktijk (wat wordt gezien als haalbaar)? 
- Wat wordt er gezien als innovatief? In welke mate is er ruimte voor het uitproberen van nieuwe 

of investeren in alternatieve benaderingen? 
- Is er risico-aversie of wordt er risico genomen? 
- Als een nieuwe strategie of innovatie het veld binnenkomt, hoe komt die dan binnen? 
- Worden verschillende soorten maatregelen (zoals infrastructurele, informationele, gedrags- en 

organisatorische maatregelen) gemixt? 
 

De invloed van infrastructuur en technologie 
 

5. In welke mate beïnvloedde/beïnvloedt infrastructuur en technologie3 beleid [in het 
probleemdomein]? Hoe beïnvloedde het de ontwikkeling van beleid in de loop van de tijd [in het 
probleemdomein]? Hoe beïnvloedt het hoe klimaatadaptie [in het probleemdomein] wordt 
aangepakt op dit moment? 

 
 [Prompts voor de Interviewer]: 
- Wat is/zijn de dominante infrastructuur/technologieën die worden gebruikt en waarom? Is dit 

veranderd in de loop van de tijd? 
- Hoe worden infrastructurele keuzes bepaald/beperkt door wetten, regelgeving, beleid (of 

kennis/expertise)? 
- In hoeverre worden alternatieve keuzes overwogen? Hoe wordt de haalbaarheid (‘viability’) van 

die opties bepaald? 
- Hoe hoog zouden de kosten voor alternatieve benaderingen zijn (voor zover u dit in kunt 

schatten)? In welke mate versterkt dit de status quo / ‘business as usual’? (e.g. worden er ‘sunk 
 

1 Voorbeelden van infrastructuur – ‘grijze infrastructuur’ (zoals kustverdedigingswerken gemaakt door ingenieurs), ‘groene’ 
infrastructuur (zoals duurzame stedelijke drainagesystemen, de ‘Ruimte voor de Rivier/Natuur’ aanpak, netwerken van beschermde 
natuurgebieden) en kritieke infrastructuur (zoals infrastructuur voor nutsvoorzieningen en transport). Voorbeelden van technologie 
– modelleren (op het gebied van klimaat, voedsel, etc.), voorspellen (‘forecasting’), communicatie technologieën, ‘remote sensing’, 
etc. 
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costs’ gecreëerd, ook wel verzonken kosten genoemd, namelijk kosten die al zijn gemaakt en 
niet meer ongedaan te maken zijn?) 

- In welke mate heeft/hebben de huidige infrastructuur en technologieën ‘netwerk effecten’, e.g. 
hebben ze specifieke praktijken (als in manieren van werken) en technologieën nodig? 

- Wat belemmert/wat zijn obstakels om te investeren in alternatieve benaderingen of om 
alternatieve benaderingen te implementeren? 

 
De invloed van externe factoren 

 
6. In hoeverre hebben andere factoren en kwesties beïnvloed hoe klimaatadaptie werd benaderd / 

wordt benaderd op dit moment [in het specifieke probleemdomein]?  
Dit kan allerlei factoren betreffen, van politieke en economische factoren (zoals een recessie), tot 
de COVID-19 pandemie en natuurrampen, etc. 
[Houd in de gaten wat de geïnterviewde als ‘externe factoren’ ziet.] 

 
Onderlinge verbindingen en gewicht van verschillende factoren 

 
7. U heeft verschillende institutionele, organisatorische en infrastructurele factoren belicht die 

klimaatadaptatie beïnvloeden [vat een aantal voorbeelden samen]. Welke zijn volgens u het 
belangrijkst? 

 
Kijkend naar de toekomst 

  
8. Wat zijn de kansen en obstakels/belemmeringen voor (verdere) beleidsverandering om [voeg hier 

het risico van het probleemdomein in] aan te pakken in de toekomst? 
 

Einde interview 
 
9. Is er nog iets dat u zou willen toevoegen of zijn er volgens u relevante punten die niet aan bod zijn 

gekomen tijdens dit interview? 
 

* Vraag de geïnterviewde of hij/zij nog mensen kent die wellicht mee zouden willen werken aan dit 
onderzoek en werkzaam zijn in een relevant gebied. 

* Bedank de geïnterviewde en vertel wat de volgende stappen zullen zijn. 
* Vraag of hij/zij wellicht zou willen deelnemen aan een workshop die gepland staat voor 2021. 
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Anonymised Interview Transcripts  
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Interview Transcript  
Adapt Lock-in 

 
 
 

  Interview Transcript  
 

Interviewee:     Respondent RESP001 
Interviewer:    George van den Hove 
Duration recording:    01:11:49 [h:m:s] 
Date of interview:   April 14th, 2021  Time: 16:00-17:15 hour                                                                   
Location:     Online, using Skype 
Language used during interview:  Dutch           
Transcript Language:   Dutch          
Transcription software:  Amberscript  
      
 
 
Research  
Nature’s key to Climate Change Adaptation (CCA): A Qualitative Research on Local Achievements and Occurring 
Lock-ins in the Dutch Natura 2000-conservation Geuldal. 
 
Interview  
For this research a semi-structured interview structure is used, using open questions of the standard questionary 
drawn up for the Adapt Lock-in project. In order to find the answers to these standard questionaries in this 
transcription, these questions are literally mentioned in the text and are marked in orange colours. 
 
For elaborating the results of this interview, a verbatim transcription is used, based on a converted audio recording 
into text using Amberscript software. Subsequently, the transcript is verified by the interviewer in which the audio 
recording is relistened multiple times in order to guarantee a representable translation of audio recording into 
text. In some cases, the repetitions are excluded, if possible, as well as hesitations, fillers, and stuttering are 
ignored.  

Start audio recording      
 
Interviewer: Voorafgaand aan het interview wil ik mondeling het protocol bespreken. Dit protocol heeft u ook 

kunnen terugvinden in de bijlagen van de uitnodiging voor dit interview. 
 Ik gaan ervan uit dat uw medewerking volledig vrijwillig is. 
 Ik wil u er op wijzen dat u het recht heeft om u voor, tijdens of na het interview terug te 

trekken tot één maand na dit onderzoek. U kunt dit doen door mij binnen één maand na 
dit interview per e-mail op de hoogte te stellen van uw besluit. 

 Verder mag u te allen tijde vragen stellen.  
 De transcripten worden geanonimiseerd.  
 Tenslotte, zullen de data gedurende tien jaar op een dataserver worden bewaard, conform 

de AVG-voorwaarden. Uiteraard mag u de Open Universiteit altijd vragen welke gegevens 
over u zijn opgeslagen. 

 
 Afsluitend aan dit interview informeer ik u over het verdere verloop van dit project en dit onderzoek.  
 
 Het interview is semigestructureerd en bestaat uit open vragen. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwio4u-9kILkAhWKzYUKHUejC3MQjRx6BAgBEAQ&url=https://trailerproject.eu/about/&psig=AOvVaw3yTDBMOxUwv0j-SV_4u3S1&ust=1565863976053746
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjU7NfSj4LkAhVGQBoKHa06CV4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.eurashe.eu/about/partners/university-oldenburg/&psig=AOvVaw3Ghe09ljCksSWlSaV4S-41&ust=1565863860897263
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Interview Transcript  
Adapt Lock-in 

 
 
 
Interviewer:   Vraag 1:  

 Kunt u in het kort uw professionele achtergrond en uw huidige functie omschrijven? En is er hierbij 
een binding met de klimaatdimensie? 

 
  The information in question 1 is anonymized due to the respondent's traceable personal information 

(i.e., background, position, employer, etc.). Information can be obtained from the author of this 
thesis or from the ADAPT lock-in project team. 

 
Interviewer: Vraag 2:  

 Als we kijken naar klimaatadaptatie ten aanzien van natuurbeheer en biodiversiteit, hoe wordt 
klimaatadaptatie op dit moment toegepast? Is dit naar uw mening voldoende? 

 
RESP 001: De natuur ondervindt voor- en nadelen van klimaatveranderingen. Uitgaande van de bestaande 

natuur staat de kwetsbare natuur op dit moment, vanwege de hoge stikstofbelasting, onder druk. 
Als de kwetsbare natuur daar bovenop nog last krijgt van droogte vanwege klimaatverandering, dan 
komt de staat van de natuur verder onder druk te staan. 

 
Maar aan de andere kant zie je ook dat klimaatverandering ook kansen biedt. Door het warmer 
worden van het klimaat bewegen meer dieren, insecten en planten naar het noorden. Dat biedt ook 
kansen! 

 
 Uitgaande van de bestaande natuur dan geldt echter wel dat de natuur door klimaatverandering 

wordt bedreigd. Als je dan naar de adaptatiekant kijkt, dan probeer je in te spelen op die 
veranderende situaties met langere periodes van droogte en hogere intensiteiten van regen op 
korte tijd. Adaptatie voor klimaatveranderingen betekent dan ook dat je in het landschap en ook in 
de watersystemen aanpassingen moet doen. De natuur kan daarin een grote rol spelen. Dus geen 
technische oplossingen zoeken in het maken van dijken, graven van geulen, plaatsen van pompen, 
etc. Maak gebruik van de natuur. Het voordeel van deze gedachtegang is dat dergelijke oplossingen 
tegelijkertijd ook de natuur de mogelijkheid bieden om zich aan te passen. Er ontstaan dan nieuwe 
gebieden. Deze nieuw gebieden kunnen vervolgens ruimte bieden voor wateropslag en dus het, al 
dan niet tijdelijk, water vasthouden. 

 
Een ander voorbeeld van het samenwerken met de natuur is het principe van ruimte voor de rivier. 

 
Het is vooral belangrijk te zoeken naar meer structurele oplossingen in het systeem. Dat zet meer 
zoden aan de dijk. In vergelijking met bijvoorbeeld technische oplossingen blijven natuurlijke 
oplossingen altijd werken. Immers het verhogen van een dijk werkt tijdelijk. Er komt een moment 
dat de dijk niet meer hoog genoeg is en verhoogd dient te worden.   

 
Interviewer:  Vraag 3: 

 Op welke manier(en) zou klimaatadaptatie volgens u beter kunnen worden toegepast in het huidige 
beleid? 

 
 Ten aanzien van het klimaatadaptatie beleid dient vooral naar een structurele oplossing gezocht 

moet worden. 
 
RESP 001: Ja. 
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Interviewer:  Als we dan naar het huidig beleid kijken. Wat zijn de sterke en zwakke punten van het beleid? 
 
RESP 001:  In het huidige natuurbeleid zit een zwakte. Met betrekking tot de Natura 2000-gebieden wordt 

momenteel veel aandacht besteed aan het behoud van bestaande natuur. Hiertoe worden allerlei 
maatregelen genomen om de huidige natuur in stand te houden. Bijvoorbeeld als het 
grondwaterpeil daalt, dan tracht men de natuur hoe dan ook te redden. Vanuit praktisch oogpunt 
zou je je kunnen voorstellen dat het in sommige gebieden wellicht beter is om andere keuzes te 
maken. Zeker wanneer op de lange termijn de verwachting is dat de natuur het op een bepaalde 
plek het toch niet zal gaan redden. Je kunt dan maar beter tijdig bijsturen en andere keuzes maken; 
keuzes voor de natuur die meer realistisch en haalbaar zijn. Echter, op dit moment is het beleid 
anders ingericht en dit blijft vooralsnog zo. Het is vooral een discussie op Europees niveau. Hierover 
is men nog volop in discussie en een duidelijk standpunt of zoveel energie in de bestaande natuur 

 gestoken moet worden (red. waarvan men verwacht dat deze op termijn toch zal verdwijnen) is er 
nog niet. 

 
Interviewer:  Komt deze geschetste problematiek vooral door het beheerplan van Natura-2000 gebieden? 
 
RESP 001:   Ja, de regels zijn keihard en wettelijk verankerd. Op sommige plekken bij Natura 2000-gebieden zijn 

er wel degelijk mogelijkheden, bijvoorbeeld door het aanleggen van bufferzones rondom kwetsbare 
natuurgebieden. Doordat de landbouw rondom natuurgebieden door de jaren heen intensiever is 
geworden, zijn er allerlei waterbeheermaatregelen genomen om water af te wateren (sloten en 
geulen) of op te pompen. Deze intensieve landbouw heeft ook effect op de achteruitgang van de 
natuur. Door bufferzones te creëren rondom kwetsbare natuur, waarbij in dit gebied minder water 
wordt onttrokken, kan de natuur gebruikt worden om water vast te houden. Dat heeft meerwaarde. 
Het toepassen van natuurgebieden voor het vasthouden van water heeft bovendien voordelen op 
lange termijn. Natuurgebieden kunnen in droge perioden de omliggende gebieden van water 
voorzien. Hiermee kan de natuur een positieve rol spelen in lokaal watermanagement.  

 
Het kan echter verschillende kanten op gaan. Een voorbeeld van dergelijke maatregelen is 
bijvoorbeeld Omlanden bij Groningen. Dat is een groot gebied waarbij, in het kader van 
klimaatadaptatie, landbouwgronden zijn omgezet in natuur om zodoende te voorkomen dat er 
overstromingen in de stad plaatsvinden. Dit gebied wordt nu gebruikt als natuurlijke buffer. Dit 
gebied is thans een nieuwe kraamkamer van nieuwe natuur. Het is een voorbeeld van natuur die 
bijdraagt aan klimaatadaptatie en tegelijkertijd daar zelf, als natuur, baat bij heeft. Omdat er geen 
sprake is van een Natura 2000-gebied, is er dus sprake van nieuwe natuur. 

 
Interviewer:  Is het feit dat er geen sprake is van een Natura 2000-gebied in dit voorbeeld dan ook een 

voordeel? 
RESP 001:   Ja, in dergelijke gebieden mag meer en er zijn dan ook meer mogelijkheden. Beperkende regels zijn 

hier nauwelijks van toepassing en het waterpeil mag dan ook veel meer fluctueren. Bij Natura 2000-
gebieden is dit waterpeil veelal vastgelegd. 

 
Interviewer:  Vraag 4: 

 Op welke manier wordt klimaatadaptatie, als het om institutionele factoren of instituties gaat, door 
de huidige werkwijze beperkt? 

 
RESP 001: Dit is een nieuw beleidsterrein en je hebt een landelijk programma, het DELTA Programma 

Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Dit programma werkt vanuit 22 werkregio's, die allemaal op hun eigen 
manier bezig zijn. Alle regio's zijn verplicht om stresstesten te doen en de dialoog te voeren met de 
omgeving, met als doel een strategie te bedenken met een uitvoeringsprogramma. Dat is eigenlijk 
het beleid dat op dit moment, met betrekking tot klimaatadaptatie, loopt.  Afhankelijk van de 
uitgangspositie en locatie (gebied en regio) is er sprake van een enorme variatie in aanpak. In het 
algemeen kan wel gesteld worden dat er tussen verschillende partijen goed wordt samengewerkt 
en dat daarnaast ook budget beschikbaar is gesteld om dit proces te organiseren. Bovendien is er 
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nu ook budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Dit budget wordt gebruikt voor subsidies om 
maatregelen te treffen. Zo moet men 70% zelf bij elkaar krijgen en 30% kan in de vorm van subsidies 
voor maatregelen gebruikt worden. Hiermee worden partijen min of meer ook gedwongen om 
budget voor maatregelen bij elkaar te krijgen. Om dit budget bij elkaar te krijgen, moet men met 
elkaar om de tafel. Daar komt het momenteel op neer.  

 
 NMF’s zijn vooral betrokken in de voorfase en de dialoog. Vervolgens gaan de overheidsdiensten 

met elkaar in conclaaf en worden plannen gemaakt. Daar zijn NMF’s minder bij betrokken op dit 
moment. 

 In het algemeen loopt dit traject. Het is echter wel merkbaar dat er met name bij gemeenten slechts 
een beperkte capaciteit beschikbaar is, als het gaat om mensen die verstand hebben van zaken en 
tijd hebben om mee te denken en te participeren. Aan de andere kant is dit ook voor gemeenten 
een relatief nieuw beleidsterrein. Als je gaat kijken naar de oorsprong van de 22 eerder genoemde 
regio's dan bestonden deze regio's al. De regio's hebben geen oorsprong in klimaatadaptatie. Het 
zijn van origine samenwerkingsverbanden tussen gemeenten gericht op kennisuitwisseling en 
samenwerking op het zuiveren en het opvangen van rioolwater. Deze organisaties zijn nu in feite 
opgewaardeerd en moeten zich nu ook met klimaatadaptatie bezig houden. Omdat het, in het kader 
van klimaatadaptatie, aanvankelijk vooral over de waterintensiteiten op korte termijn ging, is het 
wellicht logisch dat vraagstukken over klimaatadaptatie bij rioleringsspecialisten terechtkwam. 
Geleidelijk zie je dat de groep zich verder ontwikkeld. Er sluiten ook specialisten aan met een 
bredere blik, bijvoorbeeld op het gebied van hitte stress en droogte. 

 
Interviewer:  Is het capaciteitsprobleem bij overheidsdiensten merkbaar, in de zin dat het (verander)processen 

vertraagd of dat beleid niet goed wordt uitgevoerd? 
 
RESP 001: Ja, dat is wel merkbaar. Ook de resultaten per regio is ontzettend verschillend. De ene regio had 

zich vorig jaar al georganiseerd en andere regio’s moeten nog gaan beginnen. De oorzaak hiervoor 
ligt meestal in de beschikbare capaciteit, in de zin van het vrijmaken van mensen, maar ook 
onduidelijkheid over welke instantie verantwoordelijk is (waterschap of gemeente, etc.), het 
beschikbaar budget, maar ook de mening van bestuurders. Het zijn immers vooral de bestuurders 
die als eerst een besluit hierover moeten nemen. 

 
Als je op de website van DPRA kijkt, dan begrijp je dat dit een heel proces is om georganiseerd te 
krijgen. Daarnaast zijn er ook bepaalde vrijheidsgraden ingebouwd. Het nationaal beleid geeft enkel 
het beleid in grote lijnen weer. Regio's moeten stresstesten uitvoeren en dialoog voeren, zij het dat 
deze dialoog op verschillende manieren gevoerd kan worden en met verschillende partijen. Tussen 
de verschillende regio’s zit daar veel verschil in als het om de aanpak gaat. 

 
Interviewer:   De menselijke houding speelt dus ook een rol hierbij? 
 
RESP 001: Ja, de menselijke houding en ook de draagkracht van de betrokken overheden;  hebben ze capaciteit 

en kunnen ze geld vrijmaken voor nieuw beleid? Je ziet dan ook dat sommige gemeenten een beetje 
blijven hangen in de rioolhoek en dat andere opschalen. Sommige gemeenten hebben ondertussen 
klimaatadaptatievisies gemaakt waar ze breder gaan dan ze zouden moeten gaan en bovendien 
eigen programma's hebben gemaakt om burgers te betrekken bij dit beleid. Aan de hand van 
burgerparticipatie, maar ook intern via samenwerking met verschillende afdelingen (bijvoorbeeld 
afdeling Groen) pakt men klimaatadaptatie aan, want klimaatadaptatie gaat verder dan één enkele 
afdeling binnen een overheidsorganisatie. Ook aspecten bij andere disciplines spelen een rol van 
betekenis. Hier dient men rekening mee te houden. Burgers spelen een belangrijke rol hierin, omdat 
60% van de ruimte in een gemeente in handen is van particulieren. 
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Interviewer:  Hoe staan andere stakeholders hierin, bijvoorbeeld agrariërs? 
 
RESP 001: Er zijn in het buitengebied veel raakvlakken. In overleggen in het verleden met agrariërs, hebben we 

stakeholders kunnen overtuigen om natuur en landbouw bij elkaar te zetten en niet apart te 
beschouwen. Maar je merkt in dergelijke overleggen wel dat er hele grote tegenstellingen zijn. Wij 
pleiten bijvoorbeeld om meer water vast te houden en dus te kiezen voor hogere waterstanden en 
minder water af te laten vloeien of af te voeren. Momenteel zie je echter dat waterschappen nog 
te veel bezig zijn met het zo snel mogelijk afvoeren van het water en daarnaast willen agrariërs graag 
verder zoals het is. Dat betekent dus in het voorjaar het water zo snel mogelijk afvoeren, zodat de 
machines het land op kunnen om het land te bewerken en in drogere periodes het water oppompen 
voor beregening. Hier heeft de natuur veel last van. 

 
Ondanks dat de verschillen groot zijn, is het vaak zoeken naar gemeenschappelijkheid. De 
klimaatadaptatie veroorzaakt druk, maar het goede van deze processen is dat door klimaatadaptatie 
verschillende partijen met verschillende belangen, met elkaar aan tafel komen en dat men met 
elkaar in gesprek komt. Dat is positief. 

 
 We hebben lang geleefd in een maatschappij, ook binnen de landbouw, waar van alles kan. Dus ook 

boeren met akkers op lager gelegen plekken. Dat is eigenlijk ten nadele van iedereen, want je pompt 
het hele systeem leeg om die boer op het laagste punt te laten boeren. Het uitkopen van deze boer 
en deze percelen om te vormen tot natuur of het maken van landbouw met een hoger waterpeil (je 
kan dan minder snel het land op - extensieve landbouw) zouden betere oplossingen zijn. Dit 
betekent eigenlijk het aanpassen van functies; dus meer het principe van de functie volgt het peil. 
Dus als het van nature ergens een hoog waterpeil is, dan laat je dat hoge peil ook zo zijn en dan doe 
je daar een functie die daar past. En vroeger was het meer, het peil volgt de functie. Vroeger werd 
het peil geschikt gemaakt om landbouw in een bepaald gebied mogelijk te maken. Dat is nu aan het 
veranderen. Het waterschap ziet dat niet meer zitten en de natuur ook niet. Maar de natuur en het 
waterschap vinden elkaar daar. Zij het dat in besturen van waterschappen toch vaak boeren zitten 
en die hebben veel invloed op hoe het gaat. 

 
Interviewer:  Vraag 5:  

 Op welke manier spelen infrastructuur en technologie een rol binnen het klimaatadaptatiebeleid als 
het om natuurbeheer en biodiversiteit gaat? 

 
RESP 001:   Als het om de landbouw gaat, dan is deze sector vooral gericht op technische oplossingen, 

bijvoorbeeld onderwaterdrainage, drukdrainage, etc., waarbij het waterpeil in zowel droge en natte 
periode wordt gereguleerd. Zodoende is er meer controle over het water. Hiervoor moeten echter 
overal buizen worden gelegd. Natuurorganisaties zijn hier geen voorstander van. Dit komt vooral 
omdat het afpompen van water zo efficiënt is dat de omgeving daar uiteindelijk toch onder te lijden 
heeft. En ook hier geldt dat water aangevoerd moet worden in de tijd dat er sprake is van een 
watertekort. De vraag is dan, waar komt het water dan vandaan?   

 
Als NMF kijken wij daar heel kritisch naar, vooral vanuit de natuur. Als het om maatregelen gaat, 
zitten wij als NMF’s meer op de lijn van het doorvoeren van financiële prikkels en niet op het 
doorvoeren van techniek, zoals dit vanuit de agrarische hoek gebeurt. Vanuit een landelijk project 
in veengrondgebieden zijn we bijvoorbeeld bezig om boeren, middels zogenaamde CO2-certificaten, 
tot verandering aan te zetten. Door veranderingen door te voeren, worden boeren middels 
financiële vergoedingen in jaarlijkse uitkeringen gedurende tien jaar gecompenseerd voor het feit 
dat het grondwater structureel wordt verhoogd en landbouw minder intensief wordt. De begrazing 
van weilanden wordt dan minder en de boeren kunnen minder vaak het land op met machines. In 
een reactie op de technische oplossingen van de boeren, zijn wij dus op zoek gegaan naar 
oplossingen die betaald worden vanuit de maatschappij. Want het zijn bedrijven, die het goed willen 
doen voor het klimaat, die deze certificaten opkopen. Het is een vorm waar het klimaat, 
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maatschappij en techniek elkaar tegenkomen. Maar ook op het gebied van schade komt men elkaar 
tegen, want uit onderzoek in deze veengebieden blijkt dat het continueren van de huidige 
wateronttrekking, terwijl het droger wordt, tot verdroging en verzakking van de grond leidt en dus 
tot schade aan woningen en monumenten. Dit zal de maatschappij uiteindelijk een schadepost 
opleveren van enkele miljarden euro’s. Dus ook hier komt men elkaar tegen. 

 
Aan de andere kant wordt er ook veel met stuwtjes gewerkt. Ook dat is een technische voorziening 
die eenvoudig is toe te passen. Deze stuwtjes worden toegepast in grote rivieren, maar zijn ook 
goed toepasbaar hoger in het watersysteem. Het is een mooie techniek om water langer vast te 
houden en is goed realiseerbaar. Voor zover sprake is van eigen water kan dit ook door de 
landeigenaar (boer) zelf geregeld worden. Ook daarmee zijn experimenten in de praktijk in Overijsel 
gedraaid. 

 
Daarnaast blijkt dat de visie van boeren over het inspelen op de klimaatverandering kan verschillen. 
Boeren kunnen aangeven hiermee aan de slag te zijn door middel van het toevoegen van meer 
organische stof in de grond, want organische stof houdt het water veel beter vast. Daarnaast past 
men dit toe om het gehalte organische stof in de bodem te houden. Dit aangezien bekend is dat 
landbouwgronden in Nederland enorm zijn gezakt in het gehalte organische stof. Dat is veroorzaakt 
door de manier waarop tot dusver geboerd wordt en de boerenstand ziet nu in dat men daar niet 
zo goed bezig is geweest. Dat zijn ze nu aan het bijstellen met deze nieuwe trend om het boerenland 
als waterbuffer te gebruiken. Echter, boeren zijn daar veel te positief over. Het kan wel tien tot 
twintig jaar duren voordat het percentage organische stof in de bodem met 1% stijgt. Dus in principe 
stelt dit niet zoveel voor en het zal een lange tijd duren. Boeren hebben daar ook zeer beperkte 
kennis over. Ze zijn gewend om gewoon te denken in andere termen. De grond dat bewerk je, je 
brengt er kunstmest in, zorgt voor voldoende water en bestrijdingsmiddelen en klaar. Organische 
stof was dus nooit een punt en boeren moeten dus opnieuw leren. En dat is wel positief. In Overijssel 
bijvoorbeeld organiseren we nu cursussen in het kader van natuur inclusieve landbouw. Het is vooral 
gericht op de natuur, maar ook op klimaatadaptatie. 

 
Interviewer:  Vraag 6:  

 In hoeverre spelen andere (externe) factoren een rol als het om klimaatadaptatie gaat, specifiek 
voor natuurbeheer en biodiversiteit? 

 
RESP 001:  Wat er heel erg speelt, is dat besturen vaak moeten kiezen tussen korte en lange termijn. Dat is 

ongelooflijk lastig en valt onder de categorie governance. Dus wil je het voor elkaar krijgen om lokale 
bestuurders voorbij de regeerperiode van vier jaar te laten durven denken, dan heb je mensen nodig 
die lef hebben en hun nek durven uit te steken. Want dat moet bij klimaatadaptatie. Op korte 
termijn levert het maar beperkte voordelen op en de financiële bijdrage is op korte termijn hoog en 
dus kost het veel moeite om iedereen mee te krijgen en om daar geld aan uit te geven. Maar men 
ontkomt er niet aan. Want hoe eerder je het probleem oplost, hoe lager de kosten zijn naar de 
toekomst toe. Dat is het argument en dat zal dan ook richting bestuurders als zodanig onderbouwd 
moeten worden. Dat onderbouwen van dat verhaal, dat is heel belangrijk. 

 
Verder kun je nog denken aan de 'no-regret' maatregelen, begin hier vooral mee, want daarmee 
krijg je ook mensen mee in het gedachtegoed. 

 
Interviewer:  En participaties werkt dat bij jullie? 
 
RESP 001: Ja, we hebben daar veel kennis over opgebouwd en dat gebeurt ook heel veel vanzelf. Het haalt je 

zelfs links en rechts in. Overal gebeurt dat nu. In heel veel steden zie je nu allerlei initiatieven die 
soms worden geïnitieerd door een gemeente, maar het gebeurt ook al vanuit de maatschappij zelf. 
Een voorbeeld hiervan zijn de regenwaterambassadeurs, wat begonnen is in een wijk in de stad en 
dat als initiatief is overgenomen door de gemeente. Zodoende is dit project verder opgeschaald en 
zijn ook adviesbureaus, het waterschap en de gemeente gevraagd om capaciteit te leveren om deel 
te nemen aan dit project. 
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Bewust zijn over de natuur, over klimaatadaptatie en de noodzaak tot vergroening loopt in het 
stedelijk gebied best goed. In het landelijk gebied loopt dit heel erg achter, omdat de landbouw daar 
de grootste bepalende factor is. Verder heerst er veel solidariteit, in de zin van het feit dat er vanuit 
de gemeenschap een link is met de landbouw, ook al werken ze er niet in. Dat houdt veranderingen 
tegen. Al zie je ook dat nieuwe bewoners hier anders tegenaan kijken. Je krijgt een tweedeling. Dat 
zie je ook tussen de mening van stedelingen en dorpelingen en dus stad en platteland. Deze spreken 
elkaars taal niet en snappen elkaar niet. Een voorbeeld is dat stedelingen roepen tot het halveren 
van de veestapel en de boeren aangeven dat ze gewoon door willen gaan met het buiten werken 
en een leuke cent willen blijven verdienen met dieren. Dat moet vooral nog tot elkaar komen. 

 
Interviewer:  Vraag 7:  

 U heeft verschillende institutionele, organisatorische en infrastructurele factoren belicht die 
klimaatadaptatie beïnvloeden. Welke zijn volgens u het belangrijkst? 

 
 Als ik mag samenvatten dan noemt u een aantal zaken die klimaatadaptatie beïnvloeden. Dan noemt 

u, als het om klimaatadaptatiebeleid gaat, de starre opstelling van beheerplannen, de structurele 
oplossing die het doel zouden moeten zijn, bestuurders die verder moeten kijken dan vier jaar, 
menselijke attitude dat een rol speelt, de landbouw die met technische maatregelen bezig is, de 
beperkte capaciteit bij gemeenten, de status van de landbouw en burgerparticipatie. Als we deze 
zaken samenvatten, welk aspect zouden we dan als eerste moeten aanpakken? 

 
RESP 001: Dit moet allemaal tegelijkertijd en op alle niveaus plaatsvinden. Het moet in de stad en op het 

platteland. Je hebt hier wel de belangrijkste aspecten te pakken. Maar ten aanzien van het 
benadrukken van de Natura 2000-beheernota's geldt natuurlijk wel dat we dit beleid met z'n allen 
bedacht hebben. Je hebt die afspraak nu eenmaal gemaakt. Maar je zou in het kader van 
klimaatadaptatie weer met elkaar om tafel moeten gaan. Dat is bij natuurorganisaties op dit 
moment heel moeilijk. Dus dat moet vooral op Europees niveau beginnen. 

 
Verder lukken communicatie over de volle breedte en burgerparticipatie in de stad, maar ook 
communiceren over datgene wat er op het platteland gebeurt. Ik neem de documentaire Waterman 
als voorbeeld, daar komen die dingen aan de orde. Dit is mooi, want zo krijgen meer mensen zicht 
op wat er zich afspeelt. 

 
Het gevecht om het water is ook verbonden met klimaatadaptatie. Door ons eigen systeem, het 
water snel weg systeem, ontstaan er problemen. Een voorbeeld is dat het drinkwaterbedrijf in 
Overijsel zich zorgen maakt, omdat ze soms moeite hebben met het vinden van een plek voor het 
oppompen van drinkwater. Dat lukt niet meer, omdat de boeren dit niet willen en 
natuurorganisaties niet willen dat ze benadeeld worden. 

 
Interviewer:  Vraag 8:  

 Wat zijn de kansen en bedreigingen voor (verdere) beleidsverandering om klimaatadaptaties binnen 
het natuurbeheer en vergroting van de biodiversiteit in de toekomst aan te pakken? 

 
RESP 001:  Landbouw en het op diezelfde manier leegtrekken van gebieden heeft geen toekomst. Kijkend naar 

de veengebieden dan ben je het veen gewoon aan het opbranden, wat een enorme uitstoot van 
CO2 veroorzaakt. Dus voor Nederland moeten we vooral iets met de veengebieden. En wellicht zou 
dit zelfs betekenen dat de landbouw in die veengebieden moet verdwijnen en dat hier 
natuurgebieden moeten worden aangelegd, of dat landbouw hier extensief wordt bedreven. 

 
Interviewer:  En specifiek voor Limburg? 
 
RESP 001:  Limburg doet niet mee met het ambassadeursproject. Ik verwijs je hiervoor naar mijn collega’s van 

de milieufederatie Limburg.  
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Interviewer: Vraag 9:  

 Is er nog iets dat u zou willen toevoegen of zijn er volgens u nog relevante punten die niet aan de 
orde zijn gekomen tijdens dit interview? 

 
RESP 001: Meer informatie voor dit onderzoek zou je kunnen verkrijgen bij het WNF of de Coalitie 

Klimaatbuffers. Verder is het aan te bevelen om adviesbureaus te betrekken, bijvoorbeeld Tauw of 
het Ministerie. 

End of audio recording      
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  Interview Transcript  
 
Interviewee:     Respondent RESP002 
Interviewer:    George van den Hove 
Duration recording:    01:09:10 [h:m:s] 
Date of interview:   April 15th, 2021 Time: 15:00-16:15 hour                                                                    
Location:     Online, using Skype 
Language used during interview:  Dutch           
Transcript Language:   Dutch          
Transcription software:  Amberscript  
      

 
Research  
Nature’s key to Climate Change Adaptation (CCA): A Qualitative Research on Local Achievements and 
Occurring Lock-ins in the Dutch Natura 2000-conservation Geuldal. 

 
Interview  
For this research a semi-structured interview structure is used, using open questions of the standard 
questionary drawn up for the Adapt Lock-in project. In order to find the answers to these standard 
questionaries in this transcription, these questions are literally mentioned in the text and are marked in 
orange colours. 
 
For elaborating the results of this interview, a verbatim transcription is used, based on a converted audio 
recording into text using Amberscript software. Subsequently, the transcript is verified by the interviewer 
in which the audio recording is relistened multiple times in order to guarantee a representable 
translation of audio recording into text. In some cases, the repetitions are excluded, if possible, as well 
as hesitations, fillers, and stuttering are ignored.  
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Start audio recording      
 
Interviewer: U heeft in de brief kunnen lezen waar het onderzoek over gaat. Daar hebben wij het zojuist 

voorafgaand aan deze audio-opnamen ook kort over gehad. Het onderzoek wordt in drie 
landen uitgevoerd en richten zich op het klimaatadaptatiebeleid. Binnen het project gaar 
er bijzondere aandacht uit naar lock-in processen, waarbij de uitvoering van klimaatbeleid 
wordt gefrustreerd. Ook is er uiteraard aandacht voor successen. Als het dan gaat om het 
beleid dan bedoelen we daarbij het beleid in de breedste zin van het woord. Dan moet u 
denken aan bijvoorbeeld strategieën of regelgeving, wetgeving, doelen of het 
implementeren van beleid ten aanzien van klimaatadaptatie. 

 
 Ten aanzien van de toestemmingsprocedure heeft u aangegeven dat u het ondertekenen 

van een toestemmingsverklaring niet nodig acht. Met mijn begeleiders heb ik derhalve 
afgesproken dat wij dit ook mondeling kunnen doen.  

 
 Voorafgaand aan het interview wil ik om die reden het protocol mondeling bespreken. Dit 

protocol heeft u ook kunnen terugvinden in de bijlagen van de uitnodiging voor dit 
interview. 

 
 ik ga er tevens van uit dat uw medewerking volledig vrijwillig is. 

 
RESP 002: Ja, hoor.  
 
Interviewer:  

 Ik wil u er verder op wijzen dat u het recht hebt om u voor, tijdens of na het 
interview terug te trekken tot één maand na dit onderzoek. U kunt dit doen door 
mij binnen één maand na dit interview per e-mail op de hoogte te stellen van uw 
besluit. 

 Verder mag u te allen tijde vragen stellen.  
 U geeft aan dat u uw bijdrage geanonimiseerd wilt hebben. Dat neem ik ook mee. 

 
RESP 002: Het is niet alleen bij voorkeur, het is "de bedoeling dat het geanonimiseerd wordt". 
 
Interviewer: Dat wil ik sowieso doen. Het is mijn bedoeling om niemand bij naam te noemen in mijn 

rapport. 
 
RESP 002: Het zal dan ook de kunst zijn om het allemaal zodanig op te schrijven dat niet kan worden 

afgeleid dat een bepaald persoon iets gezegd heeft. Dat hoeft niet altijd belangrijk te zijn, 
maar je moet gewoon zelf maar even aanvoelen hoe dat opgelost kan worden. 

 
 Als je praat met één persoon vanuit de natuurbeschermingsorganisatie en zegt: "de 

vertegenwoordiger van natuurbeschermingsorganisatie zegt...". Dan is het toch duidelijk 
wie dat gezegd heeft.... De onderzoeker zal dan wel ergens bedankt worden. Kijk daar 
maar naar... 

 
Interviewer:   Ik houd daar rekening mee. 
Interviewer:   Verder zal de data gedurende tien jaar bewaard worden op een dataserver, conform de 

AVG-voorwaarden. Uiteraard mag u de Open Universiteit altijd vragen welke gegevens 
over u zijn opgeslagen.  

 
RESP002:  Ja, snap ik. 
Interviewer:   Dit is de toestemmingsprocedure. U hoeft deze niet te ondertekenen en deze is hierbij 

afgerond. 
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RESP002:  Precies. 
 
Interviewer:   Afsluitend aan dit interview zal ik u informeren over het verdere verloop van dit project 

en dit onderzoek.  
 
 Het interview is semigestructureerd en bestaat uit open vragen. 

 
Interviewer:   Vraag 1:  

 Kunt u in het kort uw professionele achtergrond en uw huidige functie omschrijven? En is 
er hierbij een binding met de klimaatdimensie? 

 
The information in question 1 is anonymized due to the respondent's traceable personal 
information (i.e., background, position, employer, etc.). Information can be obtained from 
the author of this thesis or from the ADAPT lock-in project team. 
 

Interviewer: Vraag 2:  
 Als we kijken naar klimaatadaptatie ten aanzien van natuurbeheer en biodiversiteit, hoe 

wordt klimaatadaptatie op dit moment toegepast? Is dit naar uw mening voldoende? 
 
RESP 002:  Klimaatadaptatie wordt op dit moment in het beleid al redelijk opgepakt, in de zin van het 

opstellen van rapporten en het creëren van budgetten. 
 

Momenteel zijn er twee landelijke beleidsprocessen ten aanzien van klimaatadaptatie, 
welke ook voor Limburg van belang zijn. Dit betreft DHZ (Deltaprogramma Hogere 
Zandgronden), vooral gericht op verdroging, en daarnaast DPRA (Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie), welke gericht is op ruimtelijke aanpassingen. Het landelijk beleid 
(DPRA en DHZ) krijgt dus momenteel vooral vorm in woorden, in theorie. In de praktijk 
moet dit nog blijken. Daarnaast is het een traag proces. In Limburg worden op dit moment 
door het waterschap Limburg en de provincie Limburg gewerkt aan nieuwe 
waterbeheerprogramma's. 

 
De gezamenlijke terreinbeheerder van natuurgebieden zijn van mening dat er een 
trendbreuk moet komen, gericht op het vasthouden van water, zowel in droge als natte 
perioden. Dit is ook een voorbeeld van klimaatadaptatie. Dit is echter in de praktijk nog 
niet zo eenvoudig. De huidige maatregelen zijn vooral gericht om wateroverlast (in natte 
periode) tegen te gaan. Dat snapt de maatschappij ook. Echter het doorvoeren van 
maatregelen voor droge perioden is nog een heikele kwestie. In Limburg heeft men hier 
ideeën over of men onderzoek wil doen, maar klimaatadaptatie wordt nog niet 
krachtdadig opgepakt. 

 
Interviewer:  Vraag 3:  

 Op welke manier(en) zou klimaatadaptatie volgens u beter kunnen worden toegepast in 
het huidige beleid? 

 
RESP 002:  Aandacht voor klimaatadaptatie, specifiek gericht op natuurbeheer en de vergroting van 

biodiversiteit, is er nauwelijks. De bewustwording op dit punt is nog beperkt. Ook nu drie 
droge zomers het nodige effect hebben gehad op de natuur en daar heeft ook de 
biodiversiteit last van. Op dit moment is men nog niet zover om met deze gegevens actie 
te ondernemen om de biodiversiteit te beschermen dan wel te verbeteren. 
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Al in het eerste droge jaar (drie jaar geleden) zijn door terreinbeheerder brandbrieven 
gestuurd, waarbij aandacht werd gevraagd voor bossen met hogere zorg, vooral in drogere 
gebieden. Door de droogte ontstond in deze gebieden bossterfte. De droogte zorgde ook 
voor andere problemen, zoals het afsterven van heide, droogvallen van de bovenloop van 
beken, etc. Het zijn een aantal voorbeelden van problematische problemen. Al spelen deze 
problemen wat minder in het Geuldal.  

 
Dit kan alleen opgelost worden door het nemen van maatregelen in grootschalige 
stroomgebieden. Het vasthouden van het water speelt hierbij een grote rol voor de 
biodiversiteit. Het vasthouden van water is om die reden essentieel voor het behoud van 
biodiversiteit. Naast de waterkwantiteit speelt ook nog een ander facet een rol en dat is 
de waterkwaliteit. De waterkwaliteit speelt ook een grote rol van betekenis en moet in 
synergie worden gezien met waterkwaliteit. Immers in droge periodes zal de concentratie 
van chemische stoffen (bestrijdingsmiddelen en meststoffen) in het water toenemen. De 
waterkwaliteit is dan ook een belangrijk facet dat meegenomen moet worden bij 
klimaatadaptatie, als de focus is gericht op natuur en biodiversiteit. Buiten het feit dat de 
aanwezigheid van deze stoffen niet gewenst is (mitigatie). Echter, om ervoor te zorgen dat 
de concentraties van chemische stoffen in het water beperkt blijven, is (de aanvoer van) 
voldoende water noodzakelijk. 

 
Dit speelt een voorname rol bij kwelsituaties. De klimaatveranderingen zullen mogelijk een 
hogere neerslagintensiteit tot gevolg kunnen hebben. Dit zal de concentratie van 
chemische stoffen in het water mogelijk gunstig beïnvloeden. In droge tijden kunnen 
bronnen (ook het Geuldal) droogvallen en kan verontreinigd water (dat al onderweg is) 
leiden tot hogere concentraties aan chemische bestanddelen in water. 

 
Als je dit soort aspecten, zoals klimaatadaptatie, goed wil oppakken, is het wellicht 
noodzakelijk om landschapsveranderingen door te voeren. Hierbij moet in het bijzonder 
ervoor gezorgd worden dat water kan inzijgen (filtreren) en niet kan afstromen. Dit kan 
bijvoorbeeld door het aanplanten van bossen, die makkelijker water vasthouden in 
vergelijking met lege akkers of een geasfalteerd terrein. Men moet dus naar 
landschapsveranderingen. En dat vindt men heel ingewikkeld. 

 
Het veranderen van landschapsgebruik wordt door bestuurders heel erg moeilijk 
gevonden. En dat is ook niet vreemd, want bijvoorbeeld aspecten als verstening wordt niet 
eenvoudig veranderd en omgezet. Men is hier bang voor. Dit geldt ook voor de 
landbouwsector, omdat ze er geld mee moeten verdienen. Ik heb sterk de indruk dat 
bestuurders het moeilijk vinden om dit soort belangrijke veranderingen dan door te 
voeren. Daarbij moet ook aangegeven worden dat terreinbeheerders willen dat dit sneller 
gebeurt. 

 
Interviewer:  Vraag 4: 

 Op welke manier wordt klimaatadaptatie, als het om institutionele factoren of instituties 
gaat, door de huidige werkwijze beperkt? 

 
 Hierboven is aandacht besteed aan beperkingen ten aanzien van het huidige beleid. U 

noemt zaken als de politieke wil van bestuurders als een issue, maar ook de noodzaak om 
landschapsverandering in te zetten en het feit dat het waterbeleid anders moet. Als 
gekeken wordt naar de partijen die het beleid moeten uitvoeren, bijvoorbeeld de 
terreinbeheerders, is er dan sprake van samenwerking of een bepaalde synergie om 
klimaatadaptatie aan te pakken?  
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RESP 002: Natuurbeschermingsorganisaties in Limburg werken samen, en werken eveneens samen 
met de Natuur- en milieufederatie Limburg. Tijdens gezamenlijke overleggen worden ook 
thema's, zoals klimaatadaptatie besproken. Daarnaast worden hier ook particuliere 
instanties bij betrokken, bijvoorbeeld de Bosgroepen Zuid of de Federatie Particulier 
Grondbezit (FPG). Ook deze partijen hebben hier belang bij. Door te lobbyen, vaak via 
zienswijzen, proberen deze organisaties gezamenlijk om hun belangen naar voren te 
brengen. 

 
Economische macht speelt hierbij een grote rol. Echter de meeste natuurorganisaties, die 
beperkt van omvang zijn, hebben weinig economische macht. Dit is wel een belangrijke 
factor in deze discussie, ook voor klimaatadaptatie. Natuurorganisaties kunnen moeilijk 
uitdrukken wat de kosten en baten zijn. Boeren kunnen dat wel! 

 
Interviewer:  Welke rol spelen agrariërs? 
 
RESP 002:   Agrariërs zijn écht wel bezig met veranderingen, want die zien ook wel in dat dit niet 

eeuwig zo kan doorgaan. Vooral in Noord- en Midden Limburg speelt dit een rol (minder 
in het Geuldal). Het oppompen van water kan wellicht in droge perioden als een oplossing 
worden gezien, echter het is niet zo dat boeren dit zondermeer toejuichen. Het kost vaak 
veel tijd en soms ook geld. 

 
Daarnaast vinden agrariërs een technische oplossing makkelijker te accepteren dan een 
functieverandering of een gewasverandering. Meestal wordt dan de insteek, als het te 
droog wordt, om water op te pompen. 

 
In het Deltaprogramma Agrarisch Water (DAW) wordt hier ook aandacht aan besteed. 
Hierbij wordt gekeken welke rol agrariërs kunnen spelen. 

 
De ontwikkelingen echter gaan terreinbeheerders echter te langzaam. Zeker omdat 
natuurterreinen hier last van ondervinden, omdat ze afhankelijk zijn van voldoende water 
en water van goede kwaliteit. 

 
Interviewer:  Gefocust op deze vertraging, komt dit met name door de mening van boeren of ligt dit aan 

de bestuurders? Is het te bureaucratisch? Hoe zit dit? 
 
RESP 002: Het is bureaucratisch. Of het te bureaucratisch is, kan ik moeilijk beoordelen. Ik weet wel 

dat heel veel overleg op heel veel niveaus plaatsvindt, als we het DPA als voorbeeld 
nemen. Er moet echt veel gebeuren voordat een gemeente, die als aanvrager kan dienen, 
voor dit soort projecten een aanvraag kan indienen. Er zijn veel schijven en dan is er nog 
geen subsidie. Al wordt daar nu wel aan gewerkt. Al heb ik sterk de indruk dat dit niet 
eenvoudig is. 

 
Interviewer:  Kan dit naar uw mening dan sneller en kunnen zaken, zoals burgerparticipatie hierbij een 

rol spelen? 
 
RESP 002:  Burgerparticipatie zou kunnen werken, vooral binnen de bebouwde kom. Daar is ook de 

mogelijkheid om adaptieve maatregelen door te voeren, zoals vergroening. Dit vraagt wel 
veel van gemeentelijke voorlichters en is een proces van lange adem. 

 
Maar de gemiddelde Nederlander kent bijvoorbeeld het begrip klimaatadaptatie niet. Ik 
denk dat veel mensen nog steeds niet door hebben wat er aan de hand is. 

 
Een voorbeeld van een succesvol project dat helemaal van onderop is opgebouwd, betreft 
de aanwezigheid van bijenhotels in elke tuin. Dit is een succesvol communicatietraject. 
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Maar ook dit is een proces geweest dat niet snel ging en bestond uit kleine stapjes. 
Hiermee zie je dus wat met het nemen van kleine stapjes bereikt kan worden. En dat is 
ook van belang voor klimaatadaptatie. Echter overheden zullen hierin een voorname rol 
hebben. Echter, gezien het huidige takenpakket en prioritering bij gemeenten zal dit naar 
verwachting geen voorname plaats gaan innemen. Overheden moeten dit onderwerp 
hoger op hun prioriteitenlijst zetten. Daarbij zullen de drie hittegolven van de afgelopen 
jaren misschien wel helpen. Het is immers bekend dat rampen de beste methode zijn om 
echt iets aan te pakken. De extreme neerslag circa vijftien jaar geleden leidde destijds bijna 
tot het doorbreken van dijken van grote rivieren, en was de aanleiding voor het 
Deltaprogramma Rivieren. Men is daar behoorlijk mee aan de slag gegaan en er is budget 
beschikbaar gesteld. 

 
Interviewer:  U noemt zojuist communicatie als belangrijk aspect. Samenvattend, als het om de 

introductie van beleid gaat, dan kan de communicatie beter?   
 
RESP 002: Ja. 
 
Interviewer:  Speelt menselijk gedrag een grote rol bij klimaatadaptatie? 
 
RESP 002: Ja, en dit is een belangrijke factor! Zolang de meerderheid van de maatschappij de 

noodzaak tot verandering niet inziet en zich geen zorgen maakt over de 
klimaatverandering en de gevolgen hiervan, dan is het heel lastig om veranderingen in de 
maatschappij door te voeren. Ook al denkt de overheid hier over na. 

 
Mijn persoonlijke mening, dus niet de mening van mijn organisatie, is dat het goed zou zijn 
om de mogelijkheid te hebben om mensen bepaalde veranderingen op te leggen (denk 
aan het vergroenen van de tuin bijvoorbeeld). Dit kan bijvoorbeeld door financiële prikkels 
(heffingen). 

 
Interviewer:  Financiële prikkels en goede communicatie zijn volgens u noodzakelijk om de menselijke 

attitude aan te pakken of dit nu het niveau betreft van bestuurders, directies, ambtenaren 
de gewone burger of misschien organisaties die dit moeten uitvoeren?  

 
RESP 002:  Ja, maar de grote vraag is welke partij dit zou moeten uitvoeren? En daarnaast de vraag of 

dit een bestaande of een nieuwe organisatie moet zijn? 
 

Bepaalde gemeenten zijn meer met water bezig dan andere gemeenten. Bijvoorbeeld met 
waterpanels in drie regio’s. In de regio Weert zijn ze daar heel actief mee. Je kan daar een 
website benaderen, waar maatregelen op staan om mensen te stimuleren om te zorgen 
dat water beter benut wordt. Dit is een vorm van actieve klimaatadaptatie. Mensen gaan 
er zelf mee aan de slag. Ze moeten dan wel de weg kunnen vinden. Misschien moet dit 
Limburg breder worden opgepakt. 

 
Specifiek voor het Geuldal geldt dat er op dit moment ook over klimaatadaptatie wordt 
nagedacht. Terreinbeheerders wensen daarbij vooral dat landschapsaanpassingen 
worden doorgevoerd. Hier is ook een visie voor gemaakt, die met name inhoud het 
verruwen van graslanden, meer landschapselementen en plaatselijk bos toevoegen. Met 
het achterliggend doel het vasthouden van het water en dat heeft als bijkomende 
voordelen het vergroten van de biodiversiteit, is mooi voor de recreant en heeft dus ook 
een economisch voordeel. Het discussiepunt is alleen waar ga je deze maatregelen 
treffen? Voor een deel kan dit op bestaande natuurgebieden, maar die liggen er in het 
algemeen goed bij. Echter je moet ook met de agrarische sector gaan samenwerken om 
dit voor elkaar te krijgen. 
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Interviewer:  Kijkend naar het Natura 2000 gebied Geuldal, zijn er dan nog andere aspecten die hier een 

rol spelen? 
 
RESP 002:    Er zijn eigenlijk twee aspecten van belang. Als je naar het gebied op de kaart kijkt, dan ziet 

dat er behoorlijk versnipperd uit. Dat betekent dat veel zeldzame planten en dieren die nu 
in het gebied voorkomen op eilandjes zitten. Deze kleine populaties op deze eilandjes 
hebben een groter risico op uitsterven. Zeker als de weersfactoren naar de toekomst 
dynamischer worden en steeds meer een rol gaan spelen. Bijvoorbeeld door langere droge 
periodes of meer regen of strengere winter is de kans op uitsterven groter. Dit kan 
aangepakt worden door verbinding aan te leggen in het Natura 2000-gebied zelf, maar 
ook naar de andere Natura 2000-gebieden. De provincie heeft er ook al ideeën over met 
betrekking tot het Natura 2000-beheerplan. Bijvoorbeeld door verbindingen aan te leggen 
naar de Kunderberg of de Bemelerberg. Die verbinding zijn nodig om flora en fauna meer 
kansen te geven en om andere populaties te ontwikkelen. Dit is risicospreiding. 

 
Verder heb je ook de klimaatverandering op de lange termijn. Er komen soorten vanuit 
het zuiden. Dat is gewoon een natuurlijk fenomeen. Echter als daar soorten tussen zitten 
die wat kritischer zijn, dan hebben deze hulp nodig om deze soorten verder naar het 
noorden te laten trekken. Dit moeten we zowel vanuit het Geuldal, maar ook regionaal en 
Euregionaal (met Duitsland en België) bekijken. 

 
Interviewer:  En dan kom je toch weer uit op een andere visie op de landschapsindeling? 
 
RESP 002:  Ja, voor de meeste soorten is grootschaligheid niet gunstig, al zijn er uiteraard soorten die 

hiervan kunnen profiteren. Dus als wij een grootschalig landschap creëren met heel veel 
van hetzelfde, en dat natuur ligt ingeklemd in het landschap, dan zal er op een bepaald 
moment, zeker als de natuur beïnvloed wordt door weersomstandigheden vanuit het 
zuiden, dan lopen soorten in deze gebieden vast. Ze komen hier niet weg en kunnen deze 
barrière niet over. Met tot gevolg dat aan de noordzijde soorten zullen uitsterven, want 
die krijgen het misschien wel te warm en kunnen niet naar het noorden migreren.  

 
 Of dat lukt, is de vraag. Uiteindelijk krijgen we een heel ander type natuur, dan de natuur 

die we nu misschien kunnen krijgen als we verbindingen aanleggen. 
 
Interviewer:  Is dat een probleem? Hoe ziet het huidige beleid er uit? 
 
RESP002:  Het huidige beleid is heel erg gefocust op behoud. Daar gaat het altijd om de gunstige 

staat van instandhouding van een bepaald vegetatietype, habitattype of faunasoort. 
Echter, het is vreemd, want soorten die hebben in de loop van vele eeuwen altijd 
gefluctueerd. Dat is gewoon een natuurlijk proces. Soorten komen en soorten gaan. Dat is 
natuurlijk ook hinderlijk in het vastleggen van dit soort doelstellingen. Er zou wat meer 
flexibiliteit in de Natura 2000-doelstellingen 'biologisch gezien' mogen zitten. 

 
Juristen kunnen hier echter niets mee. En Natura 2000 is een behoorlijk juridisch 
ingestoken plan. 

 
Interviewer:  In principe geeft u aan dat wijzigingen van de natuur een natuurlijk proces zijn. 

Klimaatverandering betekent dan gewoonweg dat de natuur gaat veranderen. Dat is dan 
ook adaptatie. 
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RESP 002:  Het gaat veranderen! Bepaalde soorten, zeker insecten die kunnen vliegen en van warmte 

houden, die trekken naar het noorden. Dat zie je nu al. Dat is natuurlijk. Maar we kunnen 
wel helpen door verbindingen te leggen tussen bosgebieden, graslanden, 
moerasgebieden, etc. Zodat deze soorten zich kunnen verplaatsen. Zeker in Limburg 
ontbrak daarvoor de bestuurlijke wil om daar mee aan de slag te gaan.  

 
 Politieke veranderingen kunnen dan ook behoorlijke invloed hebben op dit soort zaken. 

 
Interviewer:  Dit kan zo wel positief als negatief? 
 
RESP 002:  Ja.  
 
Interviewer:  Is het huidige Natura 2000-beleid volgens u goed werkbaar in de praktijk? 
 
RESP002:  Natura 2000-maatregelen zijn vastgelegd in beheerplannen en zijn over het algemeen 

zodanig met stakeholders doorgesproken dat dit realiseerbaar is. Er zijn hieraan immers 
financiële consequenties aan gekoppeld. Het is om die die reden noodzakelijk om 
afspraken te maken en kennis van de afspraken te hebben. Er zal dan ook voldoende 
personeel in dienst moeten zijn om de doelstellingen te realiseren. 

 
In het kader van klimaatadaptatie kun je je wel afvragen of de beheerplannen goed genoeg 
zijn. Dat is over het algemeen intern beheer en niet alleen klimaat levert tegenwoordig 
discussie op, maar bijvoorbeeld stikstof ook. Hierdoor moeten we vaak ‘te intensief 
beheren’. Met ‘te intensief beheren’, loop je risico’s dat bepaalde, met name 
faunasoorten, daar klappen door oplopen. Veel plantensoorten houden het meestal nog 
wel een tijd uit. Die hebben een vaste standplaats. In moeilijkere jaren zal dit vooral 
betekenen dat ze geen zaad zetten. Diersoorten die kunnen grotere problemen krijgen. Te 
intensief beheer betekent dat ze minder leefgebied hebben. Extreme 
weersomstandigheden betekent dat een leefgebied sowieso al onder druk staat. 

 
Daarmee leveren Natura 2000 plus andere maatregelen een risico op een te intensief 
beheer en dat baart mij weleens zorgen. 

 
Interviewer:  Klimaatadaptatie in het huidige beheernota's, is dit een geheel nieuw thema? 
 
RESP 002: Klimaatadaptatie is in Natura 2000-plannen een geheel nieuw thema. Al wordt het 

misschien af en toe genoemd, maar het is zeker niet uitgewerkt. Ik vraag me zelfs af of dat 
op Europees niveau op dit moment een thema is. Dit kan echter wel behoorlijke 
consequenties hebben. Zeker als beheerorganisaties geacht worden de eerstkomende 25 
jaar sommige Natura 2000-typen in gunstige staat van instandhouding te houden. 
Terreinbeheerders tekenen daarvoor. Aan onvoorziene omstandigheden kunnen we 
natuurlijk niks doen. Maar in het kader van klimaatverandering zullen wij mitigerende 
maatregelen alsook adaptieve maatregelen moeten nemen. Anders zullen bepaalde typen 
Natuur 2000 snel achteruit gaan. En sneller dan we op dit moment wellicht denken. 
Bijvoorbeeld kalkmoerassen in het Geuldal. Deze zijn gevoelig voor een waterkwaliteit 
maar ook waterkwantiteit. Als het te droog wordt, dan gaat de waterkwaliteit achteruit en 
de kwantiteit gaat te veel fluctueren en dat is slecht. Daar hadden we het zojuist ook al 
over als het om concentraties gaat. Deze Natura 2000-typen kunnen dan mogelijk op 
termijn verdwijnen, dan word je door Brussel (EU) op de vingers getikt. Terreinbeheerders 
zullen er hoe dan ook alles aan moeten doen om deze habitattypes te behouden. Maar bij 
dit soort habitattypes is vooral de invloed van buiten de grenzen van Natura 2000 
bepalend. Daar hebben wij rechtstreeks geen invloed op. We kunnen enkel lobbyen en 
aangeven om grond te kopen om deze om te zetten in natuur of bos, verzoeken om een 
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functieverandering of natuur inclusieve landbouw - dat is natuurlijk ook iets wat wel kan 
helpen - of andere gewassen. Dat kunnen we allemaal noemen, maar we kunnen het niet 
zelf doen. 

 
Interviewer:  Voor het succes voor het behalen van de doelstellingen van Natura 2000 is de connectie 

tussen terreinbeheerder en overheid van groot belang. 
 
RESP 002:   Zeker. 
 
Interviewer:  Vraag 5:  

 Op welke manier speelt infrastructuur en technologie een rol binnen het 
klimaatadaptatiebeleid als het om natuurbeheer en biodiversiteit gaat? 

 
RESP 002:    Terreinbeheerders streven geen technocratisch landschap na. Je ziet de afgelopen 20 jaar 

veel waterbuffers verschijnen. Deze zijn niet alleen goed ingepast in het landschap;  
sommige zien er uit als een Zeeuwse zeedijk. Dit zijn voorbeelden van technocratische 
oplossingen. Deze buffers kunnen het water sturen. Echter,  terreinbeheerder vinden dit 
niet de juiste oplossing. Vanuit het terreinbeheer dient de oplossing in de 
landschapsverandering gezocht moeten worden en niet in het sturen van de snelheid van 
het water, zodanig dat het nergens tot een probleem leidt. 

 
 Dit soort oplossingen kunnen vooral op lokaal niveau een rol spelen om water plaatselijk 

op te slaan en in droge tijden toe te passen. Dit soort oplossingen kunnen echter enkel op 
kleine schaal en lokaal worden toegepast. Het is niet de oplossing voor het 
klimaatprobleem. Aan de andere kant heeft dit soort maatregelen een enorme impact op 
het landschap. Al biedt dit voor het stedelijk gebied wellicht meer mogelijkheden. 

 
Interviewer:  Zie je duidelijke verschillen in opvattingen tussen het stedelijk en landelijk gebied? 
 
RESP 002:   Ja,  maar dat heeft misschien wel meer te maken als men bezig is met stadsvernieuwing 

of dorpsvernieuwing. Zeker in grotere steden denkt men visionairder. In het groene gebied 
zie je dit soort veranderingen niet zo snel. 

 
Wat wij wel doen, maar dat zit ook meer een andere regio's, we werken met zogenaamde 
klimaatbuffers. Dat zijn gebieden die zodanig worden vormgegeven of ingericht dat ze 
meer water kunnen vasthouden en dus water bufferen ten behoeve van het voorkomen 
van overstromingen. Water vasthouden in drogere periodes dat heeft de regio Weert ook 
al ervaring mee opgedaan. Het is zodanig vormgegeven dat water juist wordt 
vastgehouden en zeer geleidelijk wordt afgevoerd in nattere periodes. Er zijn meer regio’s 
die hier ervaring mee hebben opgedaan. Ten zuiden van Groningen is dit bijvoorbeeld op 
grote schaal aangepakt. En dat is allemaal om vernattingsproblemen te voorkomen, maar 
het heeft natuurlijk positieve effecten in droge periodes. 

 
Interviewer:  Vraag 6:  

 In hoeverre spelen andere (externe) factoren een rol als het om klimaatadaptatie gaat, 
specifiek voor natuurbeheer en biodiversiteit? 

 
RESP 002: Wat ik denk dat wel grote invloed heeft, is de politieke constellatie in Limburg, dan wel 

Nederland, dan wel Europa. Als mensen iets niet willen in het democratische systeem, dan 
gebeuren sommige dingen niet of gaat het proces te langzaam dan nodig is. 

 
Interviewer:  Of niet? 
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RESP 002:   Of niet! Of men komt er tien jaar later achter dat men 20 jaar geleden had moeten 

beginnen. Dan is het te laat! Je kan zeggen: “klimaatverandering dat bestaat niet”. Ja, als 
dat de mening is van de meerderheid in Nederland, dan heb je een goede locked-in. 

 
Interviewer:  Vraag 7:  

 U heeft verschillende institutionele, organisatorische en infrastructurele factoren belicht 
die klimaatadaptatie beïnvloeden. Welke zijn volgens u het belangrijkst? 

 
 U noemde de bestuurlijke en politieke wil, menselijke attitude, natuurrampen die het 

opstellen en implementeren van beleid kunnen versnellen, economische factoren, 
adaptatiebeleid dat op de kaart moet worden gezet (serieus genomen worden) en er moet 
geld komen voor klimaatadaptatie. Verder noemde u waterbeheer, landschapsinpassing, 
samenwerking met andere stakeholders, communicatie, financiële prikkels en flexibiliteit 
als het om de regelgeving rondom Natura 2000 gaat. Wat zijn dan volgens u de zaken die 
essentieel zijn en cruciaal zijn om mee te beginnen? 

 
RESP 002:  Ik denk wat essentieel is en dat gaat niet alleen om klimaat en adaptatie, dat er weer een 

Ministerie komt van ruimtelijke ordening, zoals dat voorheen gebruikelijk was. We krijgen 
dan wellicht de zesde nota ruimtelijke ordening. Ik geloof dat vijfde de laatste was. Die is 
al gedateerd. 

 
Naast klimaatadaptatie zal er ook aandacht moeten zijn voor het inpassen van 
natuurgebieden, landbouwgebieden, etc. Maar ook aandacht voor hoe wordt omgegaan 
met de veranderingen in relatie tot energie? Denk bijvoorbeeld aan windmolens. Maar ik 
denk dat woningbouw ook meer aandacht moet krijgen. Bouw betekent namelijk veelal 
meer verstening en dus nog meer hittestress, als dit niet op een verstandige manier wordt 
aangepakt. Het zal dan ook leiden tot minder biodiversiteit. Dit zou de eerste stap moeten 
zijn! Dat betekent integraal denken in plaats van alleen maar kijken naar klimaatadaptatie. 
Ik snap dat dit heel lastig is, maar dat integrale denken biedt ook mogelijkheden. Omdat 
je dan zaken gaat combineren. Men dient meer sectoraal te denken. 

 
 In het kader van klimaatadaptatie zie ik dat te weinig terug. Je zou een soort van 

deltacommissaris moeten hebben, die het mandaat krijgt om over tien jaar en een plan 
behoorlijk in de steigers te zetten en de eerste stappen uitvoeren. Het is misschien wat 
hoogdravend, maar ik denk dat je die kant op moet, want anders besturen we in Nederland 
wederom niet, maar volgen we politieke wind die op een bepaald moment waait en laten 
we zeggen, ik heb er niet heel positieve ervaringen mee. Door de decentralisatie is de 
verantwoordelijkheid van de overheid naar laagste niveau verplaatst. De vraag is zijn 
gemeenten hier wel op toegesneden? Een voorbeeld in een gemeente krijgt de 
medewerker groenbeheer een andere functie en de functie wordt niet opgevuld. Door 
bezuiniging, andere prioriteiten wellicht, maar er verdwijnt gewoonweg kennis. Hierdoor 
wordt het voor natuurbeheerorganisaties ook een stuk moeilijker om met zo een 
gemeente te communiceren. Dit kan ook gelden voor water. Als je geen ambtenaar hebt 
die hier kennis en ervaring in heeft dan gaat het mis. 

 
Interviewer:  Hoe is uw ervaring met gemeenten? 
RESP 002:  Verschrikkelijk, al zijn het natuurlijk allemaal mensen. Er zijn ambtenaren die gaan er 

volledig voor. Maar ook ambtenaren die dit erbij moeten doen, omdat 
klimaatadaptatiebeleid in hun takenpakket zit of omdat de gemeente bijvoorbeeld geen 
mogelijkheid geeft om deze taak uit te voeren.  
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Belangrijk is ook de vraag hoe het met kennisontwikkeling zit. Als die er niet is, dan gaat er 
niets gebeuren. Dit geldt voor groen, maar ook voor water. Water maakt veelal onderdeel 
uit van de medewerker riolering. Maar een medewerker die zich bezighoudt met 
klimaatadaptatie komt alleen bij grote gemeenten voor. Bij de Lijn 50 gemeenten kan ik 
bijvoorbeeld niemand noemen die zich bezighoudt met klimaatadaptatie. In Parkstad 
(stedelijk gebied) of Maastricht zie je dat wel. Het zou best kunnen zijn dat het zo is dat bij 
gemeenten met meer bebouwd gebied dat ze eerder zo’n medewerker hebben en dat in 
het landelijk gebied dit meer als de taak van het waterschap gezien wordt. En dat geloven 
gemeenten dan ook. 

 
Interviewer:  Vraag 8:  

 Wat zijn de kansen en bedreigingen voor (verdere) beleidsverandering om 
klimaatadaptaties binnen het natuurbeheer en vergroting van de biodiversiteit in de 
toekomst aan te pakken? 

  
RESP 002:  Mijn hoop is gevestigd op het DPRA. Doordat gemeenten kunnen aanvragen, dwingt het 

gemeenten om na te denken over zaken die belangrijk zijn voor ruimtelijke adaptatie, 
inclusief biodiversiteit. Er is nu een geldpot en je kunt een aanvraag doen. Doe je geen 
aanvraag, dan verandert er feitelijk niets. 

 
Interviewer: Vraag 9:  

 Is er nog iets dat u zou willen toevoegen of zijn er volgens u nog relevante punten die niet 
aan de orde zijn gekomen tijdens dit interview? 

 
RESP 002:   Niet direct. Wel kan in het kader van dit onderzoek contact worden opgenomen met 

bijvoorbeeld:  
 John Tobbe, werkt aan verdroging bij het waterschap Limburg en heeft voorheen 

gewerkt bij de LLTB; 
 Marja Korevaren, Provincie Limburg en is met het waterdossiers bezig. 

 

End of audio recording      
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  Interview Transcript  
 
Interviewee:     Respondent RESP003 
Interviewer:    George van den Hove 
Auditor:    Lisanne Groen (supervisor) 
Duration recording:    50:28 [m:s] 
Date of interview:   April 26th, 2021 Time: 09:00-10:15 hour                                                                    
Location:     Online, using Skype 
Language used during interview:  Dutch           
Transcript Language:   Dutch          
Transcription software:  Amberscript  

This interview transcript is verified by the respondent    
  

 
Research  
Nature’s key to Climate Change Adaptation (CCA): A Qualitative Research on Local Achievements and 
Occurring Lock-ins in the Dutch Natura 2000-conservation Geuldal. 

 
Interview  
For this research a semi-structured interview structure is used, using open questions of the standard 
questionary drawn up for the Adapt Lock-in project. In order to find the answers to these standard 
questionaries in this transcription, these questions are literally mentioned in the text and are marked in 
orange colours. 
 
For elaborating the results of this interview, a verbatim transcribing is used, based on a converted audio-
recording into text – using Amberscript software. Subsequently the transcript is verified by the 
interviewer in which the audio recording is relistened multiple times, in order to guarantee a 
representable translation of audio recording into text. In some cases, the repetitions are excluded if 
possible, as well as hesitations, fillers, and stuttering are ignored.  
 
The respondent requested explicitly to review the transcript. Therefore, the transcript is submitted to 
the respondent to guarantee the correct interpretation of the answers to the interview questions. 
Remarks were received on May 3rd, 2021 and were merely minor adjustments, yet no significant changes 
to the transcript. These remarks of the respondent are processed into this definitive version of the 
transcript.  
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Start audio recording      
 
Interviewer: Voorafgaand aan het interview wil ik mondeling het protocol bespreken. Dit protocol heeft 

u ook kunnen terugvinden in de bijlagen van de uitnodiging voor dit interview. 
 Ik ga ervan uit dat uw medewerking volledig vrijwillig is. 
 Ik wil u er verder op wijzen dat u het recht heeft om u voor, tijdens of na het 

interview terug te trekken tot één maand na dit onderzoek. U kunt dit doen door 
mij binnen één maand na dit interview per e-mail op de hoogte te stellen van uw 
besluit. 

 Verder mag u te allen tijde vragen stellen.  
 Data zal worden geanonimiseerd. 
 Verder zal de data gedurende tien jaar bewaard worden op een dataserver, 

conform de AVG-voorwaarden. Uiteraard mag u de Open Universiteit altijd 
vragen welke gegevens over u zijn opgeslagen.  

 
 Afsluitend aan dit interview zal ik u informeren over het verdere verloop van dit project en 

dit onderzoek.  
 
 Het interview is semigestructureerd en bestaat uit open vragen. 

 
Interviewer:  Heeft u wellicht nog vragen voorafgaand aan het interview? 
 
RESP003: Nee, maar wat ik wel handig vind, als ik geciteerd word, dat ik de tekst kan controleren en 

kan zien hoe ik geciteerd ben. Als jij een concept klaar hebt, zou ik dat graag willen inzien. 
Als we dat kunnen afspreken, dan vind ik het prima en dan kan ik ook instemmen met het 
protocol. 

 
Interviewer:  Is het voor u voldoende dat ik u het transcript van dit interview toestuur ter verificatie? 
 
RESP003  Ja, precies, dat is prima. 
 
Interviewer:  Vraag 1:  

 Kunt u in het kort uw professionele achtergrond en uw huidige functie omschrijven? En is 
er hierbij een binding met de klimaatdimensie? 

 
RESP003: The information in question 1 is anonymized due to the respondent's traceable personal 

information (i.e., background, position, employer, etc.). Information can be obtained from 
the author of this thesis or from the ADAPT lock-in project team. 

 
Interviewer: Vraag 2:  

 Als we kijken naar klimaatadaptatie ten aanzien van natuurbeheer en biodiversiteit, hoe 
wordt klimaatadaptatie op dit moment toegepast? Is dit naar uw mening voldoende? 

 
RESP003:  Onder klimaatadaptatie versta ik de aanpassing aan een veranderend klimaat. Daarbij 

spelen verschillende aspecten een rol. Als het gaat om Nederland te beschermen tegen 
overstromingen, dan heb ik de indruk dat aan dit aspect hard gewerkt wordt. Bijvoorbeeld 
door het verhogen van zeedijken, rivierdijken, etc. Als we kijken naar klimaatadaptatie ten 
aanzien van de natuur, dan is de aandacht op dit aspect beduidend minder. De vraag is 
echter of we er iets aan kunnen doen. Als het om natuur gaat, is veel minder te adapteren. 
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We kunnen wel proberen in te schatten wat er gaat veranderen, zoals verschuivingen ten 
aanzien van soorten die migreren vanuit het zuiden, droogte, meer regenval, etc. 

 
Er worden wel voorspellingen gedaan van de effecten van klimaatverandering, 
bijvoorbeeld dat het natter wordt, maar in de zomer zie je dat het eigenlijk droger wordt. 
Mijn gevoel zegt dat we nog niet genoeg weten. We weten nog niet genoeg over hoe het 
werkt en welke maatregelen daartegen ingezet moeten worden. Kortom, als het om 
klimaatadaptatie gaat binnen de natuur, dan staat dit nog in de kinderschoenen. Maar 
bekijken we klimaatadaptatie met betrekking tot de bescherming tegen het water (door 
de stijgende zeespiegel) dan denk ik dat Nederland haar best doet. Immers overal worden 
dijken verzwaard, zowel rivierdijken als zeedijken, etc. Ik denk dat er ten aanzien van dit 
aspect wel voldoende aandacht wordt besteed als het om klimaatadaptatie gaat. 

 
Interviewer:  In principe, nationaal gezien, zijn we dus best goed bezig. Daar is Nederland ook 

internationaal bekend om. Lokaal gezien lijkt het erop dat we, als we naar de natuur kijken, 
achter te blijven. Dat komt met name door het feit dat we nog niet heel goed weten wat 
eigenlijk op ons afkomt en wat er gaat veranderen. 

 
RESP003:  Ja, lokaal gezien hangt het ook van het onderwerp af. De impact van klimaatveranderingen 

is divers. Denk aan de beschikbaarheid van water voor de landbouw en ook de 
waterkwaliteit speelt een rol hierin. Ook de verdroging van de venen, etc. Ook hier is wel 
beleid voor geschreven, maar dit is veel lastiger voor elkaar te krijgen. Het verhogen van 
dijken, daar is iedereen het vrij snel mee eens. Maar maatregelen, zoals het langer 
vasthouden van water op veengronden bijvoorbeeld, om verdroging en oxidatie te 
beperken, zijn lastiger. Het heeft rechtstreeks consequenties voor boerenbedrijven. Dat is 
om die reden dan ook lastiger voor elkaar te krijgen. Want als de waterstanden in 
veengebieden verhoogd worden, dan kunnen boeren minder snel het land op. Dat ligt dus 
heel gevoelig. 

 
In de praktijk betekent dit dat het moelijker is om een dergelijk beleid voor elkaar te krijgen 
en uit te voeren of het betekent, als er beleid is geformuleerd, dat dit wat voorzichtiger is 
geformuleerd. Het is makkelijker om de zeedijken te verhogen; ook al kost dit geld. Er is 
weinig protest tegen dit soort besluiten. 

 
Interviewer:  Wat dus beter kan, hoor ik u zeggen, is de vergroting van kennis om mensen mee te 

krijgen, zodat ze de noodzaak begrijpen en dus mee participeren. U bedoelt hiermee dan 
ook de gewone burgers, maar ook agrariërs die bij klimaatadaptatie een grote rol spelen. 

 
RESP003: Ik weet eerlijk gezegd niet of bij agrariërs kennis over klimaatadaptatie het probleem is. 

Kennis is er vaak wel over hoe we de agrarische bedrijfsvoering graag zouden willen 
hebben in Nederland. Ook al is de kennis er, als het kennis is welke de boeren niet zo goed 
uitkomt, dan zorg je dat je dit geregeld krijgt op de één of andere manier. Ik denk dan ook 
dat het aspect klimaatadaptatie niet zo snel is opgelost als we meer kennis zouden hebben. 
Vaak weten mensen wel wat moet, maar de vraag is meer hoe krijg je het voor elkaar. 
Iedereen vindt dat energie duurzaam opgewekt moet worden, maar als dit betekent dat 
er een windmolen in de achtertuin wordt neergezet, dan ligt de kwestie toch gevoeliger 
en dus genuanceerder. 

 
Interviewer :  U zegt dus ook dat menselijke attitude hierbij een rol speelt? 
 
RESP003: Ja, als je eigen bestaan bedreigd wordt, dan heb ik er zelfs alle begrip voor. Ik ben ecoloog. 

Ik strijd voor een beetje meer biodiversiteit; dus ik vind het leuk als in weilanden nog 
allemaal weidevogels rondvliegen, maar als dit voor een boer betekent dat dit zijn 
bedrijfsvoering beïnvloedt, een hoop geld kost of dat de boer minder kan produceren voor 
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een paar vogeltjes, dan is het niet zo dat dit automatisch gaat. Er kan dus weerstand tegen 
dit soort besluiten zijn. 

 
Interviewer:  Vraag 3:  

 Op welke manier(en) zou klimaatadaptatie volgens u beter kunnen worden toegepast in 
het huidige beleid? 

 
RESP003:  Ik ben van mening dat juist bij de lagere overheden kennis ontbreekt als het gaat om 

natuur gerelateerde onderwerpen. Grotere gemeenten hebben vaak een ecoloog in 
dienst. Als daar geld voor zou zijn, dan zou dit een goede bijdrage kunnen leveren om dit 
kennisprobleem op te lossen om een ecoloog aan te kunnen nemen. 

 
Bij de grotere overheden speelt daarnaast partijpolitiek een rol. Gedeputeerde Staten is 
immers samengesteld als een afspiegeling van de maatschappij. Dat zie je ook bij de 
waterschappen. Waterschappen kunnen bijvoorbeeld veel doen aan de waterstanden in 
een gebied, maar in het bestuur van waterschappen zitten vaak agrariërs die in principe 
daar ook zijn om de agrarische belangen te behartigen. 

 
Kennis is één ding, maar een belangkwestie speelt hierin heel duidelijk een rol. 

 
Interviewer:  Dus eigenlijk de politieke wil speelt hierin dus ook een rol? 
 
RESP003:  Ja, dat speelt zonder meer mee. Dat is uiteindelijk ook de wil van de maatschappij. Klimaat 

is dan ook een lastig thema, omdat het op lange termijn speelt. Het gaat heel langzaam en 
we zien wel dat het warmer wordt. Maar politiek speelt zich toch vaak af over een periode 
van een jaar of vier, vijf en dus om het dan daadwerkelijk nu al te gaan veranderen, dat is 
heel lastig. 

 
Interviewer:  Vraag 4:   

 Op welke manier wordt het klimaatadaptatie, als het om institutionele factoren of 
instituties gaat, door de huidige werkwijze beperkt? 

 
RESP003: Over het algemeen heb ik de indruk dat natuurbeheerorganisaties de goede dingen willen 

en ook behoorlijk goed weten hoe het anders moet. Maar veelal zitten ze om geld verlegen 
om iets te kunnen realiseren. En deze organisaties zijn vooral hiervan afhankelijk. Dat zie 
je ook bijvoorbeeld bij Staatsbosbeheer, die steeds meer hun eigen broek moet ophouden 
en het is om die reden dat ze meer hout zijn gaan kappen om inkomsten te genereren.  

 
 Ook in Limburg heb ik het gevoel dat de natuurbeheerorganisaties gemiddeld genomen 

goed weten hoe het zou moeten en hoe het beter kan, maar het is meer de vraag hoe 
krijgen ze het voor elkaar? Naast budget hebben ze ook medewerking nodig van andere 
partijen. Dat geldt vooral als het om de aanpak van grotere gebieden gaat. Een klein gebied 
kunnen deze organisaties makkelijk zelf aan, maar op het moment dat 
natuurbeheerorganisaties de waterstand willen veranderen, dan hebben ze het 
waterschap nodig. En gaat het om de waterkwaliteit, dat is voor Limburg een hele 
belangrijke (denk aan de grote hoeveelheden nitraten in het water), dan heb je daar de 
provincie Limburg voor nodig. Op die momenten heeft een natuurbeheerorganisaties 
andere partijen nodig. En de realisatie van een plan is dan ook sterk afhankelijk van de 
medewerking van overige partijen (provincie, waterschap). 

 
En daarnaast heeft dit ook te maken met landbouw. Wat vooral in Limburg speelt, is het 
feit dat de landbouwgronden op de plateaus zijn gelegen. Het is uniek voor Limburg om 
akkergronden op hellingen te hebben. Beter zou het zijn om hier continu vegetatie aan te 
brengen, bijvoorbeeld graslanden of nog beter, bossen. Op dit moment hebben regen en 
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wind vrij spel op kale akkers, waardoor extra veel nitraten afspoelen van de akkers en in 
het water terechtkomen. Maar er worden in Nederland geen restricties opgelegd door de 
overheid. Een boer is in Nederland vrij om te telen wat hij wil.  

 
Interviewer:  De rol van overheden speelt hierin dus een belangrijke rol, als het gaat om wat 

natuurorganisatie kunnen doen? Financiële middelen worden door u genoemd als een 
belangrijk issue. 

 
RESP003: Ja. 
 
Interviewer: Bij overheden speelt de politieke wil een rol. Aan de ander kant wordt de wil van de 

overheid ook bepaald door de maatschappij (politiek is een afspiegeling van de 
maatschappij). Verder noemt u menselijke attitude, en bovendien speelt kennis een rol. 

 
RESP003: Ja, als het gaat om menselijke attitude, daar ben ik het ook mee eens, dan speelt het een 

rol hoe belangrijk wij als maatschappij een bepaalde kwestie vinden. Maar ook de 
consequenties van de aanpak van kwesties, zoals het klimaat, speelt een rol. De 
maatschappij roept dat het klimaat erg belangrijk is, maar uiteindelijk is het voor mensen 
lastig om zich aan te passen. Je ziet dat ook bij de CO2 maatregelen; iedereen is het er wel 
mee eens dat er maatregelen moeten genomen worden, maar men wil nog met het 
vliegtuig naar Spanje voor vakantie. Dat is dus lastig. 

 
Kijken we naar natuur, dat is tussen mensen een verschil in perceptie. Gemiddeld 
genomen is men van mening dat een koe in de wei natuur is. We zijn dus vergeten wat nu 
daadwerkelijk natuur is. Hierdoor hebben veel mensen ook niet in de gaten wat er aan de 
hand is. Men denkt dat het wel goed gaat met de natuur, maar het gaat niet goed met de 
natuur. 

 
Interviewer:  Vraag 5:  

 Op welke manier speelt infrastructuur en technologie een rol binnen het 
klimaatadaptatiebeleid als het om natuurbeheer en biodiversiteit gaat? 

 
RESP003: Zondermeer zijn deze aspecten belangrijk. Het speelt ook in Limburg dat natuurgebieden 

te versnipperd zijn. De gevolgen voor de biodiversiteit hiervan hangt van de diersoort of 
vegetatiesoort. Voor bijvoorbeeld een das speelt dit bijvoorbeeld niet zo een rol, die vindt 
zijn weg.  

 
 Voor Limburg geldt dat het landschap intensief gebruikt wordt. Daardoor kunnen 

wegbermen en randen een belangrijke rol vervullen als het gaat om verbindingszones, 
waarbij planten, maar ook insecten zich kunnen verplaatsen tussen natuurgebieden of 
delen hiervan die versnipperd zijn (geraakt). Wat in Limburg nu een grote speelt, is dat het 
bermbeheer langs wegen beter moet. En dat weten ze bij de gemeenten best wel, maar 
er wordt vooral gekeken naar de goedkoopste oplossing. Want goed bermbeheer 
betekent dat het maaisel na het maaien wordt opgeruimd, zoals dat vroeger ook 
gebeurde. Alleen vroeger deden de boeren dit, omdat ze het hooi wilden hebben voor 
extra eiwitten voor het vee, maar dat hebben ze nu niet meer nodig, vanwege de import 
van soja. Voor Limburg zou dit een belangrijk verbeterpunt zijn. Daarnaast dient er ook 
aandacht te zijn voor het bewerken van het land binnen de landbouw. In Limburg worden 
akkers geploegd tot vrijwel aan de rand van de weg en is er vrijwel geen sprake meer van 
een berm. Dit probleem speelt vooral in Limburg en is ook goed zichtbaar in het 
buitengebied. 
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 Het bermbeheer en het creëren van bermen van stroken van ca. 3 tot 4 meter breed is 

voor Limburg een aandachtspunt wat tot een aanzienlijke verbetering leidt voor de 
biodiversiteit en migratie van soorten tussen natuurgebieden. Door het gebruik van de 
bermen als netwerk tussen natuurgebieden wordt ook de basiskwaliteit van de natuur 
beter. De natuurgebieden zelf worden goed beheerd door natuurbeheerorganisaties. Het 
is dus belangrijk om ook aandacht te hebben voor de tussenliggende gebieden en dus 
aandacht te hebben voor het hele buitengebied. Als het agrarisch land dan intensief wordt 
gebruikt, is er nog de berm die voor de verbinding zorgt tussen natuurgebieden. Voor 
Limburg zou dit, zoals gezegd, echt een oplossing zijn. 

 
Het probleem is alleen, wie moet hier op letten? Wie is hier verantwoordelijk voor? In 
principe de boer uiteraard, maar ook gemeenten die laten het gebeuren. Dit is ook een 
aspect voor handhaving. Vanuit de visie van boeren zou dit zelfs nog verklaard kunnen 
worden dat de boer bang is dat er in de berm bepaalde planten gaan groeien, waar ze later 
last van kunnen hebben. Dit speelt in het bijzonder in Limburg. 

 
Interviewer: U heeft het hier dan vooral over de kleine bermen en niet over de grotere bermen waar 

de provincie Limburg zaaisel in laat zaaien? 
 
RESP003: Ja. 
 
Interviewer:  Hoe zou een ideale berm eruit moeten zien volgens u? En hoe zouden we dit voor elkaar 

kunnen krijgen in Limburg? 
 
RESP003: Langs de landweggetjes in Limburg moeten wegbermen worden aangelegd van drie tot 

vier meter breed en de bermen dienen goed beheerd te worden. Omdat het beheer van 
deze kleine landweggetjes de verantwoordelijkheid is van de gemeenten, dient het 
onderhoud ook uitgevoerd te worden door de gemeenten. En dat is anders dan wat ze op 
dit moment doen. Op dit moment worden bermen geklepeld, wat betekent dat de bermen 
worden gemaaid en dat het maaisel dat in stukjes is gehakt, blijft liggen. Maar wat ze 
zouden moeten doen, is het maaien van de berm en het maaisel een paar dagen laten 
liggen en vervolgens netjes opruimen. Dit is uiteraard duurder, maar hierdoor wordt er 
een grotere biodiversiteit gecreëerd op het hele platteland. Dit is natuurlijk ook een vorm 
van klimaatadaptatie. Via deze netwerken kunnen immers soorten migreren en dat leidt 
ertoe dat het hele gebied gewoon veel soortenrijker is. 

 
Wat ook nog belangrijk is, is het feit dat boeren in Limburg best veel invloed hebben. Vaak 
zie je, in Limburg in het bijzonder, dat boeren denken dat bepaalde plantensoorten kwaad 
kunnen. En dan worden deze plantensoorten met bestrijdingsmiddelen bestreden. Je ziet 
dat vooral bij soorten zoals fluitenkruid, berenklauw en wilde peen. Ook op dit vlak valt 
iets te verbeteren. 

 
Interviewer: Dat heeft wellicht weer meer met kennis te maken? 
 
RESP003: Ja, maar dat is denk ik moeilijk uit te leggen aan bestaande boeren. Dan denken ze dat ze 

het kennelijk altijd fout hebben gedaan. Ik denk dat hierin een voorname rol ligt voor de 
(agrarische) opleidingen. Laat zien dat de bermvegetatie bestaat uit overjarig soorten en 
dat dit niet de onkruidsoorten zijn, waar de boer last van heeft op het land. Je moet laten 
zien dat bermsoorten en landbouw goed samen kunnen gaan. 

 
Daarnaast speelt ook de manier van gewasteelt een rol. Daar wordt tegenwoordig ook 
steeds meer onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld door het telen van verschillende 
gewassen in stroken. Hierdoor is er minder monocultuur en verkrijg je een zeker 
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zelfregulerend effect om plagen te bestrijden of het effect van een plaag te verkleinen. 
Bermen kunnen hier ook een voorname rol in spelen. Het is van belang om teelt en het 
voorkomen/beperken van plagen op een natuurlijke manier op te pakken. Op dit moment 
zijn we vooral ingesteld op een technologisch aanpak door gebruik te maken van 
bestrijdingsmiddelen. 

 
Hierbij is het natuurlijk van belang om ook bestaande boeren op andere gedachten te 
brengen en dat moet zondermeer blijven gebeuren. Echter men moet zich er van bewust 
zijn dat je de boeren hiermee min of meer op hun kop geeft, omdat ze het kennelijk heel 
hun leven verkeerd hebben gedaan. Dit is dus niet heel eenvoudig. 

 
Daarnaast speelt het een grote rol dat je hun taal spreekt en dat speelt zeker in Limburg 
een rol. Je zult daar op z'n minst dialect moeten spreken. Want als buitenstaander of 
onderzoeker kun je wel vertellen hoe het een en ander zit, en dan knikken de boeren braaf, 
maar ze doen het heus niet. 

 
Ook hier speelt het een rol, hoe krijg je dat voor elkaar? Ook al weten veel mensen hoe 
het hoort, maar hoe kun je er voor zorgen dat mensen ook gaan doen wat ze weten? 

 
Interviewer:  Vraag 6:  

 In hoeverre spelen andere (externe) factoren een rol als het om klimaatadaptatie gaat, 
specifiek voor natuurbeheer en biodiversiteit? 

 
RESP003:  Juist de samenwerking om klimaatadaptatie op gebiedsniveau voor elkaar te krijgen is 

belangrijk. Daarnaast de waterkwaliteit is een belangrijk punt. Maar een voorname rol in 
het kader van klimaatadaptatie in Limburg speelt het creëren van verbindingszones door 
de aanpak van wegbermen.  

 
Verder moeten we, als het om natuur gaat, gewoon accepteren dat het warmer wordt. En 
als er een netwerk van verbinding is, dan migreren soorten vanzelf. We hebben het vooral 
over hoe de stand van soorten achteruitgaat, maar door de verandering van het klimaat 
(omdat het warmer wordt) zijn er ook nieuwe soorten die naar Nederland komen. Zeker 
in Limburg hebben we allerlei soorten ook teruggekregen, ook vlindersoorten, doordat het 
warmer wordt. Dus klimaatadaptatie is niet alleen negatief. Het verandert. 

 
Interviewer:  Vraag 7:  

 U heeft verschillende institutionele, organisatorische en infrastructurele factoren belicht 
die klimaatadaptatie beïnvloeden. Welke zijn volgens u het belangrijkst? 

 
RESP003: Als het om natuur en biodiversiteit gaat, dan vind ik in het algemeen, of je het nu 

klimaatadaptatie noemt, dat men ervoor moet zorgen dat de biodiversiteit goed op orde 
is en dat soorten kunnen migreren. Als dat zo is, dan maak ik me over de adaptatie van de 
natuur niet zoveel zorgen. 

 
Het belangrijkste onderwerp is volgens mij dan toch het stikstofprobleem. We hebben in 
Nederland een te hoge stikstofdepositie. Dat komt omdat we te veel vee in Nederland 
hebben en omdat we gigantische hoeveelheden soja invoeren. Deze hoeveelheid soja 
kunnen we nooit alleen maar zelf gebruiken. Nederland is, als klein land, de tweede 
exporteur van landbouwproducten in de wereld. We zouden moeten stoppen of het zwaar 
aan banden leggen van de import van veevoer uit derde wereldlanden. De boer vindt dan 
ook nieuwe wegen en kan het hooi weer van de bermen gebruiken. Hierdoor ontstaat er 
weer een zeker evenwicht. 
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Omdat we meer stikstof importeren, als dat we hier kunnen gebruiken, heeft Nederland 
een stikstofprobleem. Daarnaast zal ook de veestapel minimaal moeten halveren. Dat 
betekent dat boeren dan ook gecompenseerd moeten worden. Het is dan ook een echte 
overheidskwestie, vooral op Europees niveau, om een dergelijk plan vorm te geven en uit 
te voeren. 

 
Als we geen overschot meer hebben aan stikstof, dan gaat de biodiversiteit voor een groot 
deel vanzelf de goede kant op. De boer haalt dan bijvoorbeeld weer zelf wel het hooi van 
de berm. We moeten gewoonweg stoppen met het vervoer van voer over de wereld en 
het vervoer van mest. Het kappen van de amazone in Brazilië om ons vee te voeren, leidt 
niet tot oplossingen en is eigenlijk absurd. Er moet weer een regionaal evenwicht komen. 
De biodiversiteit komt dan vanzelf wel goed.  

 
Interviewer:  Vraag 8:  

 Wat zijn de kansen en bedreigingen voor (verdere) beleidsverandering om 
klimaatadaptaties binnen het natuurbeheer en vergroting van de biodiversiteit in de 
toekomst aan te pakken? 

 
Interviewer: Eigenlijk heeft u hier min of meer al antwoord opgegeven. U geeft aan dat er soorten 

komen en gaan en dat het belangrijk is dat de biodiversiteit op orde is, dan passen de 
huidige soorten zich waarschijnlijk vanzelf aan. 

 
RESP003: Er zullen verschuiving plaatsvinden. Dat valt niet alleen onder het aanpassen aan de 

klimaatverandering. Doordat het warmer wordt, zullen bepaalde soorten zich hier beter 
thuis voelen als andere soorten. Er zullen ook soorten naar het noorden opschuiven en die 
zullen uit Nederland verdwijnen. Dat kun je niet met kunst en vliegwerk in stand houden. 
Je zult dit moeten accepteren. Als we klimaatverandering niet weten te stoppen, dan 
spelen de primaire oplossingen (de reductie van CO2 en duurzame energie) een rol. Maar 
ik ben hier vrij pessimistisch over of dat gaat lukken. Dat komt vooral door het karakter 
van de mens. Zolang het kapitalistisch systeem leidend is en we bijvoorbeeld willen blijven 
vliegen voor vakanties, omdat dit voor sommige mensen zó belangrijk is, dan gaan er geen 
veranderingen komen. Dit werkt alleen als we hier financiële prikkels geven (kerosine 
duurder maken). 

 
Daarom is het vooral goed om klein te beginnen. Door het terugdringen van de 
hoeveelheid voedsel uit derde wereldlanden, minder vee in Nederland en het inrichten en 
op orde houden van de infrastructuur (wegbermen), dan hebben we al heel wat 
gewonnen. 

 
Interviewer: Vraag 9:  

 Is er nog iets dat u zou willen toevoegen of zijn er volgens u nog relevante punten die niet 
aan de orde zijn gekomen tijdens dit interview? 

 
RESP003: Mensen die wat kunnen vertellen over de hoeveelheid CO2 die we besparen in verhouding 

tot projecten die worden uitgevoerd. Er wordt vaak veel aandacht besteed aan bepaalde 
projecten terwijl de uiteindelijk milieuwinst beperkt is. Bijvoorbeeld door boeren wordt 
nog weleens aandacht gevraagd voor het opslaan van CO2 in de bodem. Echter, in 
vergelijking met de aanleg van een zonnepark, wat 500 ton CO2/ha per jaar bespaart, geldt 
voor de opslag van CO2 in de bodem dat dit maar een minimale fractie is van de winst die 
bijvoorbeeld wordt behaald door de aanleg van een zonnepark. 

 
Dat geldt ook voor de opslag van CO2 in bomen, waar nu zoveel aandacht voor is. Dat is 
eigenlijk een tijdelijke opslag en betekent slechts een minimale inzet om het 
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klimaatprobleem op te lossen. Want veelal na enkele jaren worden de bomen uiteindelijk 
weer gekapt en komt de opgeslagen CO2 weer vrij. Dit is niet direct een duurzame 
oplossing. Als je echt CO2 wil opslaan, dan moet je weer venen aanleggen. Dan heb je het 
over duurzame opslag. 

 
Het is belangrijk om meer gevoel te krijgen voor het totaalplaatje van CO2-besparing en 
dat je de orde van grootte en schaal beseft. Dit is een mondiaal probleem. Je kunt de focus 
leggen op regionaal niveau (bijvoorbeeld Limburg) en daar zijn best ideeën over. Maar het 
is belangrijk om feeling te hebben voor de orde van grootte en schaal. Zodoende is het 
ook eenvoudiger om in te schatten wat nou echt belangrijk is en wat minder belangrijk is. 

End of audio recording      
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Interviewer:    George van den Hove 
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Date of interview:   April 30th, 2021 Time: 08:30-09:45 hour                                                                    
Location:     Online, using Skype 
Language used during interview:  Dutch           
Transcript Language:   Dutch          
Transcription software:  Amberscript  

This interview transcript is verified by the respondent    
 

Research  
Nature’s key to Climate Change Adaptation (CCA): A Qualitative Research on Local Achievements and 
Occurring Lock-ins in the Dutch Natura 2000-conservation Geuldal. 
 
Interview  
For this research a semi-structured interview structure is used, using open questions of the standard 
questionary drawn up for the Adapt Lock-in project. In order to find the answers to these standard 
questionaries in this transcription, these questions are literally mentioned in the text and are marked in 
orange colours. 
 
For elaborating the results of this interview, a verbatim transcribing is used, based on a converted audio-
recording into text – using Amberscript software. Subsequently the transcript is verified by the 
interviewer in which the audio recording is relistened multiple times, in order to guarantee a 
representable translation of audio recording into text. In some cases, the repetitions are excluded if 
possible, as well as hesitations, fillers, and stuttering are ignored.  
 
The respondent requested explicitly to review the transcript. Therefore, the transcript is submitted to 
the respondent to guarantee the correct interpretation of the answers to the interview questions.  
Remarks were received on May 6th, 2021 and have been incorporated into this definitive version of the 
transcript. Remarks consisted of minor adjustments and added remarks are placed in footnotes of this 
document. 
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Start audio recording      
 
RESP004:  Ten aanzien van de toestemmingsprocedure wil ik opmerken dat ik meestal een goed 

gebruik vind om de tekst, voordat het gebruikt wordt, eerst in te zien. Verder heb ik geen 
problemen met het toestemmingsprotocol. 

 
Interviewer:  Wat ik ook met andere deelnemers heb afgesproken, die graag inzage willen hebben in 

hetgeen wordt toegepast voor het onderzoek, is dat ik het transcript van het interview 
naar u toezendt. Dan kunt u beoordelen of het interview op de juiste wijze is weergegeven. 
Ik heb daar uiteraard geen problemen mee, sterker nog ik waardeer uw reactie. Is dat voor 
u voldoende? 

 
RESP004:  Ja. 
 
Interviewer: Voorafgaand aan het interview wil ik kort het toestemmingsprotocol bespreken. Dit 

protocol heeft u ook kunnen terugvinden in de bijlagen van de uitnodiging voor dit 
interview. 

 Ik ga ervan uit dat uw medewerking volledig vrijwillig is. 
 Ik wil u er verder op wijzen dat u het recht heeft om u voor, tijdens of na het 

interview terug te trekken tot één maand na dit onderzoek. U kunt dit doen door 
mij binnen één maand na dit interview per e-mail op de hoogte te stellen van uw 
besluit. 

 Verder mag u te allen tijde vragen stellen.  
 Data wordt geanonimiseerd. 
 Verder zal de data gedurende tien jaar bewaard worden op een dataserver, 

conform de AVG-voorwaarden. Uiteraard mag u de Open Universiteit altijd 
vragen welke gegevens over u zijn opgeslagen.  

 
Afsluitend aan dit interview zal ik u informeren over het verdere verloop van dit project en 
dit onderzoek.  
 
Het interview is semigestructureerd en bestaat uit open vragen. 

 
Interviewer:  Vraag 1:  

 Kunt u in het kort uw professionele achtergrond en uw huidige functie omschrijven? En is 
er hierbij een binding met de klimaatdimensie? 

 
RESP004: The information in question 1 is anonymized due to the respondent's traceable personal 

information (i.e., background, position, employer, etc.). Information can be obtained from 
the author of this thesis or from the ADAPT lock-in project team. 

 
Interviewer: Vraag 2:  

 Als we kijken naar klimaatadaptatie ten aanzien van natuurbeheer en biodiversiteit, hoe 
wordt klimaatadaptatie op dit moment toegepast? Is dit naar uw  mening voldoende? 

 
RESP004:  Vooral de laatste vijf jaar is klimaatadaptatie een thema geworden, voornamelijk 

ingegeven door de lange droge periodes in de afgelopen jaren. 
 

Klimaatadaptatie is een geleidelijk proces, waar je als lokale terreinbeheer weinig aan kunt  
doen. Echter, door de klimaatveranderingen en de optredende verandering van de lokale 
klimaatcondities komt adaptatie nu meer in beeld als aandachtspunt. 

 
De aandacht ging aanvankelijk vooral naar onderzoek voor wat betreft de effecten van 
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maatregelen, bijvoorbeeld de effecten van vernattingsmaatregelen. In het verleden 
hebben we immers ook extreem natte zomers gehad, al is het de afgelopen jaren vooral 
extreem droog in de zomer. Klimaatverandering is daarbij één factor die het natuurlijk 
systeem verandert. Men moet echter het hele systeem beoordelen en observeren hoe het 
hele systeem verandert als het om de implementatie van maatregelen gaat. Dus niet alleen 
naar sec vernattings- of verdrogingsmaatregelen. Dit vergt een andere manier van denken 
en dat is niet eenvoudig aan te passen.  

 
Interviewer: Kortom, er is aandacht voor klimaatadaptatie op dit moment ten aanzien van 

natuurbeheer en biodiversiteit, maar dit is nog niet voldoende? 
 
RESP004:  Nee, zeker nog niet voldoende. 
 
Interviewer:  Vraag 3:  

 Op welke manier(en) zou klimaatadaptatie volgens u beter kunnen worden toegepast in 
het huidige beleid? 

 
RESP004:  Als je kijkt naar het waterbeheer, dan wordt er al nagedacht voor de gevolgen van 

klimaatverandering. Bijvoorbeeld door het aanleggen van klimaatbuffers in relatie tot 
pieken in neerslag. Maar nu zal men ook moeten gaan kijken binnen het gehele 
watersysteem, hoe we om moeten gaan met droogte. Het is dus belangrijk om zicht te 
hebben op condities die men wenst. Vervolgens moet dit vertaald worden hoe we het 
systeem zover krijgen mee te schuiven naar de gewenste situatie. Het is vooral van belang 
om die variatie in een systeem (watersysteem) in gebieden te koesteren. Vooral de laatste 
jaren zie je dat er binnen het landgebruik vrij harde grenzen worden gehanteerd tussen 
bijvoorbeeld natuur enerzijds en landbouw anderzijds. Het idee van Nederland is een nat 
land en dus moeten we het water zo snel mogelijk afvoeren, dat zal helemaal losgelaten 
moeten worden naar een manier waarbij het waterbeheer rekening houdt met 
wateropslag (buffers), waarmee je meer flexibiliteit verkrijgt ten aanzien van de gevolgen 
van klimaatverandering. 

 
Interviewer:  Met andere woorden, lokaal waterbeheer? 
 
RESP004:  Ja, precies! 

  
 De grens houdt natuurlijk niet op bij natuurgebieden. Je hebt de landbouw voor het 

doorvoeren van maatregelen natuurlijk wel nodig. Bijvoorbeeld in de Gelderse Vallei zie je 
op dit moment dat bijvoorbeeld in de maand april de grondwaterstand dusdanig drastisch 
afneemt met een halve meter of meer, omdat agrariërs de akkers willen bewerken. Dat 
heeft dan ook direct gevolgen voor ecosystemen, zoals ecosystemen in kwelwater. 

 
Wil je dit soort ecosystemen in stand houden, maar ook de boer van water blijven 
voorzien, dan moet hier slimmer mee worden omgegaan. Het slaan van diepere putten is 
dan niet de oplossing. 

 
Behalve het waterbeheer is het microklimaat van belang. Dat is voor insecten vooral 
cruciaal. Kijkend naar de temperatuurprofielen in Nederland, dan zijn er in Nederland 
verschillende klimaten van subarctisch tot Sahara. In het voorjaar is het mogelijk dat er in 
een klein gebied temperatuurverschillen aan de grond kunnen optreden van onder het 
vriespunt tot 50 graden Celsius enkele meters verderop. Insecten kunnen hierin prima hun 
plaatsvinden. 
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Het mooie van deze enorme variatie in lokaal klimaat is, dat er sprake is van een enorm 
klimaatgebied, waar je bij het inrichten en het beheer van het landschap van kunt 
profiteren om klimaatextremen op te vangen. Het is dan ook belangrijk om variatie te 
hebben in de vegetatiestructuur, maar ook de richting van overgangen van bosranden 
(waarbij er sprake is van een noordkant en een zuidkant) is belangrijk. Specifiek voor Zuid-
Limburg zou je ook gebruik kunnen maken van het reliëf in het landschap en dus het 
inrichten van zuid-, noord-, oost- en westhellingen. Dit zijn voorbeelden van een manier 
van denken waarbij rekening wordt gehouden met zaken als expositie en kleinschalige 
heterogeniteit dat zich ook door vertaalt in een bepaald microklimaat. 

 
Interviewer:  Wat zijn sterke en zwakke punten in het huidige beleid?  
 
RESP004:  Een groot probleem is dat er vrij rigide doelen worden gesteld voor wat er bij 

natuurbeheer verwezenlijkt moet worden. Het natuurbeheer wordt nu op een vrij 
grootschalig niveau georganiseerd met beperkte personele bezetting. Het is belangrijk dat 
het natuurbeheer flexibel kan zijn. Bijvoorbeeld in droge jaren minder grazers inzetten op 
natuurterreinen of het inzetten van stuwtjes bij percelen (stuwbeheer). Dit vergt 
bewustzijn dat je dit kunt sturen, maar ook een logistieke kant dat je dit gerealiseerd moet 
krijgen. 

 
Interviewer:  Met betrekking tot organiseren bedoelt u daarmee dat er dan ook andere partijen erbij 

betrokken moeten worden? 
 
RESP004:  Als het op landschapsniveau gaat, heb je andere partijen echt nodig. Bijvoorbeeld als het 

gaat om peilbeheer van het water. Maar ook binnen organisaties, daarmee wil ik zeggen 
dat de kennis van ecologen en terreinbeheerders goed wordt afgestemd naar de 
uitvoerders van het werk. Ook voor klimaatadaptatie is dit van belang. 

 
Interviewer:  Zijn er ook zaken die goed gaan in het huidig klimaatadaptatiebeleid? 
 
RESP004:  Ja, vooral de erkenning van hydrologische systemen op landschapsschaal. Je bent er niet 

met een paar stuwtjes plaatsen. De manier waarop het landschap is ingericht, waarbij het 
water zo snel mogelijk wordt afgevoerd in plaats van het vasthouden van water, daarin is 
naar mijn idee wel een slag in gemaakt. 

 
 Maar ook het inzien van consequenties bij het realiseren van natuurlijke waterbuffers. 

Consequenties die kunnen betekenen dat sommige gebieden niet of minder geschikt zijn 
voor agrarisch gebruik of voor bewoning. Hiervoor zullen oplossingen gezocht moeten 
worden. 

 
Ook bij het beheer van rivieren wordt aansluiting gezocht bij natuurlijke processen. Ook 
aan de kuststreek is duidelijk dat klimaatadaptatie tegen de verhoging van de zeespiegel 
meer is dan alleen het verhogen van dijken. Men is tot het inzicht gekomen dat deze 
aanpak vraagt om het hele proces in de aanpassingen mee te nemen. 

 
Interviewer:  Zijn er wellicht ook specifieke aandachtspunten voor het Geuldal, als het om 

klimaatadaptatiebeleid gaat? 
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RESP004:  Wat waterbeheer betreft, dan is het noodzakelijk om de ontwatering (met bijvoorbeeld 

drainagesystemen) over het gehele stroomgebied onder de loep te nemen.  
 

Binnen het OBN wordt momenteel onderzoek gedaan naar het beheersen van pieken in 
neerslag. Vaak is er sprake van kleine beken die door de piekbelasting kunnen veranderen 
in snelstromende beken met erosie tot gevolg. Hierdoor ontstaan geulen in het landschap 
die het grondwaterpeil omlaag trekken en dus leiden tot meer ontwatering en dus tot 
meer droogte. 

 
Het probleem van het huidige onderzoekskader is dat het onderzoek gericht is op enkel 
de bedding van de kleine beken. Dit terwijl het water afkomstig is van de kale akkers die 
bovenstrooms zijn gelegen. Bij neerslag stroomt het water van deze percelen af, naar de 
beken. Het onderzoek richt zich dan ook niet op de plek waar de meest effectieve 
oplossingen kunnen worden gevonden. De oplossingen liggen vooral hogerop in het 
landschap, buiten het gebied waar het waterschap zeggenschap over heeft. Je komt dan 
in het gebied van de landbouw. Echter, om oplossingen te vinden zullen partijen 
uiteindelijk met elkaar in gesprek moeten gaan. Dit gesprek zal gevoerd moeten worden 
met alle terreinbeheerders en de agrariërs, als het gaat om het zoeken naar oplossingen. 
Dat gebeurt nu nog niet en is ook niet eenvoudig. 

 
Interviewer:  Vraag 4:   

 Op welke manier wordt het klimaatadaptatie, als het om institutionele factoren of 
instituties gaat, door de huidige werkwijze beperkt? 

 
RESP004:  Ik ben jaloers op bijvoorbeeld Engeland, als het gaat om het in beeld brengen van 

terreinheterogeniteit van microklimaten. In Engeland zijn op landschapsschaal 
verschillende microklimaten in modellen in beeld gebracht. Dat speelt bijvoorbeeld in 
Nederland nog niet. In voormalige groeves in het Heuvelland is sowieso meer reliëf en is 
men zich hiervan meer bewust, maar op welke manier je de inrichting en beheer moet 
meenemen dat staat nog in de kinderschoenen. Door onderzoek ben ik van mening dat er 
een completer beeld kan worden gegenereerd van de doorwerking van heterogeniteit in 
microklimaten. 

 
Interviewer:  En met modellen bedoelt u? 
 
RESP004:  Modellen van de lokale condities die je hebt onder invloed van verschillende terreinen van 

expositie en helling, maar ook van vegetatiestructuur. Hier zitten ook parameters als 
temperatuur en het vochtgehalte van de bodem in opgenomen. 

 
 Dat speelt vooral in natuurlijke ontwikkelingsgebieden, zoals bijvoorbeeld bij de 

Bemelerberg, waarbij de vegetatie van kalkgraslanden behoorlijk snel kan uitdrogen bij 
extreem droge voorjaren. Het natuurgebied is daar uitgebreid met voormalig 
landbouwgrond, waar een deel van is afgegraven. Omdat de kalkbodem op deze locatie 
diep zit, was het hier in het droge voorjaar nog relatief vochtig. Sommige soorten hebben 
deze vochtigere gebieden gekoloniseerd en hebben daarom het drogere voorjaar 
overleefd. Daarna konden deze soorten zich weer de Kalkgraslanden her-koloniseren, 
waardoor dit relatief gunstig uitpakte en er hiermee dus sprake is van een zekere 
risicospreiding. De combinatie van klassieke graslanden in combinatie met een 
herstelgebied kan zorgen dat beide habitats elkaar kunnen versterken. Dit soort 
combinaties waarin gebieden elkaar kunnen versterken zijn nog onvoldoende in beeld 
gebracht. Hier liggen nog kansen die nog niet voldoende in kaart zijn gebracht en waar nog 
te weinig aandacht voor is. 
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Interviewer:  Onderzoek, bijvoorbeeld door universiteiten, kan daarbij wel een hele grote rol spelen? 
 
RESP004: Ja, het begint altijd met het leren begrijpen hoe systemen werken. Dat speelt ook een rol 

bij klimaatadaptatie. Vervolgens kan onderzocht worden hoe dit doorwerkt naar bepaalde 
aspecten, zoals bijvoorbeeld bepaalde vlindersoorten. Dat kan een aangrijpingspunt zijn 
om problemen, maatregelen of aandachtspunten concreet te maken. Onderzoek is dan 
ook zeer waardevol. 

 
 Maar onderzoek is soms voor een breed publiek moeilijk te begrijpen. Onderzoekers 

maken vooral inzichtelijk hoe systemen functioneren, het is vooral de kunst om dit 
onderzoek sprekend en duidelijk over te brengen onder een breder publiek. 

 
Interviewer:  Hoe is de rol van gemeenten of de provincie als het gaat om klimaatadaptatiebeleid en de 

implementatie van maatregelen? 
 
RESP004:  De provincie heeft hierbij het voordeel dat ze op een hoger niveau kunnen sturen en dus 

meer op landschapsschaal kunnen denken. Een gemeente heeft minder vrijheid om 
veranderingen voor te stellen, omdat ze ook met lokale belangen te maken heeft. Het kan 
een gemeente helpen als een provincie duidelijk kaders heeft gesteld. Maar uiteindelijk 
zullen niet alle lokale problemen via provinciaal beleid opgelost kunnen worden. Hiervoor 
zal maatwerk nodig zijn. 

 
Daarnaast hangt het ook af van de houding van mensen, bij overheidsinstanties, die bij dit 
dossier betrokken zijn. Niet iedere ambtenaar heeft hetzelfde gevoel of ideeën over een 
dossier. 

 
Interviewer:  En hoe bewegen agrariërs mee? 
 
RESP004: Het lastige, als het gaat om het meekrijgen van agrariërs, is dat ze maar een beperkte 

speelruimte hebben. Er is in principe een aanmerkelijk aantal agrariërs die wel willen 
veranderen als de ze mogelijkheden krijgen. 

 
Het is noodzakelijk dat er een transitie plaatsvindt. Er is al een zekere transitie aan het 
plaatsvinden in relatie tot stikstof, maar op termijn is dat ook onvermijdelijk in relatie tot 
het klimaat. Het landgebruik moet anders, waardoor je minder afhankelijk bent van water. 
Men zal moeten nadenken over welk systeem, voor welk klimaatgebied en 
bodemgesteldheid werkbaar is. Maar hoe dan ook is het van belang dat verandering 
mogelijk gemaakt worden. De transitie zal ook betekenen dat banken hier anders in 
moeten staan, maar ook bijvoorbeeld supermarkten. De Europese Unie zal hierin ook een 
belangrijke rol in kunnen vervullen, want daar zit op dit moment een zekere starheid die 
verhindert dat boeren in beweging kunnen komen, als ze dit al zouden willen. 

 
Interviewer:  En hoe krijg je de boeren mee?   
 
RESP004: Het zou mooi zijn als ecosysteemdiensten meer gewaardeerd worden; dus niet alleen 

vanuit esthetisch oogpunt maar ook vanuit financieel oogpunt. Bijvoorbeeld door bij 
landbouwsubsidies meer gewicht toe te kennen aan maatregelen ter verhoging van de 
kwaliteiten van het landschap. Zodoende kan een veranderend klimaat een stimulans zijn 
voor vergroening van het beleid teneinde het landschap divers te houden, maar het ook 
mogelijk wordt om het landschap beter te laten functioneren. Een voorbeeld hiervan is de 
bestuiving van landbouwgewassen, want meer dan de helft van de bestuiving van 
landbouwgewassen gebeurt door wilde bestuivers. Het landschap zal dan ook de 
mogelijkheid moeten bieden om bestuiving door de wilde bestuivers mogelijk te maken. 
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In het Geuldal vindt daar nu ook een project plaats waar naar de mogelijkheden bij 
boerenbedrijven gekeken wordt. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar de manier 
waarop de bestuiving verbeterd kan worden. Boeren moeten dat verhaal kennen, maar 
zullen ook de instrumenten moeten krijgen en dus financieel gesteund worden; denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het aanleggen van bloemrijke akkerranden of de teelt van lupine4. 

 
Interviewer:  Speelt menselijk gedrag hierin ook een rol? 
 
RESP004:  Als het om agrariërs gaat, verschilt dit sterk per bedrijf. Als het bedrijf vooral heeft ingezet 

op schaalvergroting en heeft geïnvesteerd in vergroting van de productiecapaciteit, dan 
zit een boer niet te wachten op kleinschalige strokenteelt. 

 
Een beginnende boer heeft veelal meer ontwikkelruimte en hebben hierin veelal meer 
ruimte om mee te bewegen. De achtergrond speelt dus een grote rol, maar het begint met 
het overbrengen van het verhaal en om daarmee mensen te enthousiasmeren om te 
veranderen. Maar hier liggen zeker kansen en mogelijkheden op dit vlak.   

 
Interviewer:  Communicatie is dus een belangrijk aspect? 
 
RESP004:  Ja, dat zie je bijvoorbeeld bij insectenmonitoring in een agrarisch gebied, waar we op dit 

moment mee bezig zijn. Bij het monitoren van nachtvlinders is het verrassend dat ook 
boeren met conventionele grootschalige bedrijven interesse tonen en vragen stellen. 

 
Interviewer:  Vraag 5:  

 Op welke manier speelt infrastructuur en technologie een rol binnen het 
klimaatadaptatiebeleid als het om natuurbeheer en biodiversiteit gaat? 

 
RESP004: De huidige agrarische systemen zijn voornamelijk ingericht om bij optimale 

omstandigheden een zo hoog mogelijk productie te verkrijgen. Die systemen zijn echter 
ook zeer kwetsbaar in situaties wanneer omstandigheden niet meer in de hand gehouden 
kunnen worden. Het is derhalve ook hier van belang om risicospreiding door te voeren, 
zoals dit bijvoorbeeld ook is gedaan bij de inrichting van de kalkgraslanden bij de 
Bemelerberg. Idealiter worden verschillende gewassen naast elkaar geteeld. Dit is echter 
een hele uitdaging, want hoe wordt daar een werkbaar bedrijfssysteem van gemaakt? En 
het vergt een hele technologische ontwikkeling om bijvoorbeeld de waterhuishouding te 
monitoren, maar ook hoe gericht ingespeeld kan worden op plagen, zonder alles plat te 
spuiten. Dus als je die informatie over heterogeniteit op het agrarisch terrein kunt 
verwerken en vertalen in maatregelen om uit te voeren, dan zou men al een heel eind op 
weg zijn om flexibiliteit in te bouwen ten aanzien van bijvoorbeeld veranderingen van het 
klimaat. 

 
Interviewer:  Vraag 6:  

 In hoeverre spelen andere (externe) factoren een rol als het om klimaatadaptatie gaat, 
specifiek voor natuurbeheer en biodiversiteit? 

             
RESP004: Het denken op landschapsschaal is belangrijk. Maar daar moet ook de beleving van burgers 

in betrokken worden. Het landschap is immers van ons allemaal. Het zou dan ook goed zijn 
om hierop een visie te hebben. Door deze visie is het ook makkelijker om door te 
redeneren wat nodig is om dit beeld te bereiken en welke keuzes gemaakt moeten 
worden. 

 

 
4      Noot ingevoegd bij de review van het transcript: de aanwezigheid van natuurgebieden in het landschap kan daarbij zorgen 

voor versterking van de populaties wilde bestuivers en dus ook voordelig zijn voor de bestuiving van gewassen. 
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Interviewer:  Vraag 7:  

 U heeft verschillende institutionele, organisatorische en infrastructurele factoren belicht 
die klimaatadaptatie beïnvloeden. Welke zijn volgens u het belangrijkst? 

 
 U noemde aandachtspunten als de harde grenzen in het landgebruik (agrarisch-

natuurgebied), meer aandacht voor het hydrologisch systeem (het omgaan met droge-
/natte periodes). Dit moet dan ook lokaal en beter geregeld worden, maar ook de drainage 
systemen in het Geuldal, de starheid van beleid om hier op in te spelen, het aansluiten op 
natuurlijke processen, universiteiten die met onderzoek een grote rol kunnen spelen om 
adaptatie aan te jagen, maar ook communicatie en financiën zijn van belang. Welke van 
de genoemde aspecten zijn van wezenlijk belang om klimaatadaptatie op gang te krijgen 
vanuit het beleid. 

 
RESP004: Ik ben geen beleidsmedewerker. 
 
Interviewer:  Nee, u kunt zaken aangeven vanuit uw eigen praktijk. U loopt ook tegen dingen aan 

waarvan u denkt dit kan beter. 
 
RESP004: Ik denk dat uiteindelijk twee zaken van belang zijn. Het is enerzijds van wezenlijk belang 

om prioriteiten helder te hebben en anderzijds wordt in de maatschappij alles 
voornamelijk in kosten en baten uitgedrukt. Om een voorbeeld te nemen aan de 
Deltawerken of de Afsluitdijk. Deze voorzieningen zouden waarschijnlijk nooit gerealiseerd 
zijn als we te zeer op kosten en baten gedacht hadden. Het gaat hier immers om 
gigantische kosten. Uiteindelijk is op een gegeven moment een besluit genomen om deze 
werken te realiseren en het belang van deze voorziening te onderschrijven. Dit ongeacht 
de hoge kosten. De economische kant werd uiteindelijk als secundair gezien. Echter, je ziet 
nu dat vooral Nederlandse bedrijven uit de ervaring van deze werken veel kennis en 
ervaring hebben opgedaan, die thans wereldwijd wordt ingezet. In principe heeft de bouw 
van de waterwerken dus ook geleid tot een economisch voordeel dat voorheen niet 
voorzien was. 

 
Als men maatschappelijk iets echt belangrijk vindt, dan moet dat helder gemaakt worden 
en gecommuniceerd worden. Je zult dan ook de kosten-baten in beeld moeten brengen. 
Hierbij is het van belang om maatregelen die leiden tot deze doelstellingen financieel 
aantrekkelijker te maken en degene die niet meewerkt op één of andere manier straft of 
de productie kostbaarder maakt. Het moet makkelijker worden om te sturen. 

 
Bij agrarische producten is het bijvoorbeeld van belang om niet alleen de kilo's in beeld te 
brengen, maar ook de kwaliteit daarvan. Zo kun je streekproducten waardevoller maken. 
Je zult meer van dit soort aspecten moeten verzinnen5. 

 
Interviewer:  Vraag 8:  

 Wat zijn de kansen en bedreigingen voor (verdere) beleidsverandering om 
klimaatadaptaties binnen het natuurbeheer en vergroting van de biodiversiteit in de 
toekomst aan te pakken? 

 
 Zie antwoord vraag 4 inzake de invulling van agrarische percelen en het antwoord op vraag 

7.  
 

 
5  Noot toegevoegd naar aanleiding van review: En dat kun je doen door zorg voor een klimaatrobuust landschap (met 

aandacht voor ecosysteemdiensten, biodiversiteit, meer organische stof in de bodem, goed waterbeheer) zichtbaar te 
maken – en ook qua prijs aantrekkelijker te maken door ‘klimaatonvriendelijk‘ beheer zwaarder te belasten. 
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Interviewer: Vraag 9:  

 Is er nog iets dat u zou willen toevoegen of zijn er volgens u nog relevante punten die niet 
aan de orde zijn gekomen tijdens dit interview? 

 
RESP004: Gezien van het lerend beheren, is het belangrijk om op een goede manier te monitoren. 

Men vertrekt vanuit een bepaalde toestand en wil een bepaald doel bereiken. Het 
vaststellen van indicatoren is dan ook belangrijk om te bepalen of men op de goede koers 
zit. 

 
Op dit moment wordt bijvoorbeeld als het om de stikstofdepositie gaat, dat het plaatsen 
van een luchtwasser kan worden meegenomen in de doorberekening van de totale 
stikstofdepositie. Wat echter belangrijker is om te weten, is of deze luchtwassers de 
stikstofdepositie verminderen. Daarbij moet men ook de vraag stellen waarom de 
vermindering van de stikstofdepositie belangrijk is? Uiteraard omdat we ook aan de natuur 
willen werken. Dan is het ook van belang om het effect van het plaatsen van luchtwassers 
op de natuur te monitoren en dus om de natuur op te nemen als indicator. We doen dit 
bijvoorbeeld ook bij de monitoring van vlinders, waarbij we temperatuurindicatoren van 
vlinders beoordelen. Je kunt daarmee inzichtelijk krijgen hoe soorten uit warmere of 
koelere streken zich gedragen en of ze mogelijk profiteren of juist kwetsbaarder worden 
door bepaalde veranderingen. 

 
Indicatoren zijn dan ook van belang om zichtbaar te maken hoe je systeem aan het 
veranderen is. Dat is van belang bij insecten, maar het is ook van belang om het verhaal 
voor een breder publiek duidelijk te maken wat er allemaal speelt. 

 
Interviewer:  In andere interviews heb ik vergelijkbare aspecten gehoord, zoals bijvoorbeeld de starheid 

van Natura 2000-beleid, hetgeen u zelf ook aangeeft. Ook wordt aangegeven door een 
respondent dat vooral voor Limburg het goed zou zijn om bermbeheer te veranderen, 
bijvoorbeeld door meer aandacht te hebben voor bredere bermen en aansluiting op 
natuurgebieden. Hoe denkt u hierover? 

 
RESP004: Als het gaat om het creëren van bredere bermen, dan kun je dit ook doen door het 

historische landschap zichtbaarder te maken. Al hoeft dit niet te betekenen dat we het 
landschap moeten conserveren en terug moeten gaan in de tijd. 

 
Maar er zijn wel kwaliteiten die in het historisch landschap zitten die doordat het zichtbaar 
wordt gemaakt, het verhaal van het landschap kunnen versterken. Die 
landschapselementen worden immers erg gewaardeerd. Een voorbeeld is bijvoorbeeld 
dat men thans van mening is dat op graften struiken moeten staan. Echter, historisch 
gezien was dat niet persé het geval. Je kunt hiermee dus variëren en heterogeniteit mee 
ontwikkelen. 

 
Wat betreft de starheid in Natura 2000, denk ik dat het belangrijk is dat Natura 2000 een 
soort harde grens biedt, omdat we maatschappelijk besloten hebben dat dit doel zo 
belangrijk is. Het wordt vervolgens ook benut als de kern voor landschapskwaliteit, wat 
weer leidt tot harde grenzen. Op de ene plek mag niets, en daarbuiten mag alles. Hierover 
is op dit moment nog de nodige discussie en hier is zeker nog de nodige winst te behalen 
op dit terrein. Vooral op het gebied van het NNN-netwerk. In het Geuldal zijn nog bepaalde 
plekken die in regulier beheer zijn. Je zou kunnen zeggen dat die landerijen op termijn naar 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of Limburgs Landschap gaan. Maar je kunt ook een 
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agrariër proberen mee te krijgen om op die plekken op een andere manier te gaan 
boeren6. Dit is vooral het verhaal van de flexibele invulling. 

 
Interviewer:  Hoe doen natuurbeheerorganisaties het als het om klimaatadaptatie gaat? 
 
RESP004: Als het om klimaatadaptatie gaat, dan is er zeker bij de terreinbeheerder ook nog een slag 

te slaan. Vooral als het gaat om maatwerk en de flexibele invulling, zoals hierboven 
genoemd. 

 
 
 

End of audio recording      

 
6  Noot toegevoegd bij de review: Het Elisabeth Strouven Fonds ondersteunt dit ook in Zuid-Limburg 

(https://www.elisabethstrouvenfonds.nl/) 
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  Interview Transcript  
 
Interviewee:     Respondent RESP005 
Interviewer:    George van den Hove 
Duration recording:    00:58:23 [h:m:s] 
Date of interview:   May 5th, 2021  Time: 10:00-11:15 hour                                                                    
Location:     Online, using Skype 
Language used during interview:  Dutch           
Transcript Language:   Dutch          
Transcription software:  Amberscript  
   
 
  

 
Research  
Nature’s key to Climate Change Adaptation (CCA): A Qualitative Research on Local Achievements and 
Occurring Lock-ins in the Dutch Natura 2000-conservation Geuldal. 

 
 

Interview  
For this research a semi-structured interview structure is used, using open questions of the standard 
questionary drawn up for the Adapt Lock-in project. In order to find the answers to these standard 
questionaries in this transcription, these questions are literally mentioned in the text and are marked in 
orange colours. 
 
For elaborating the results of this interview, a verbatim transcribing is used, based on a converted audio-
recording into text – using Amberscript software. Subsequently the transcript is verified by the 
interviewer in which the audio recording is relistened multiple times, in order to guarantee a 
representable translation of audio recording into text. In some cases, the repetitions are excluded if 
possible, as well as hesitations, fillers, and stuttering are ignored.  
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Start audio recording      
 
 
Interviewer:  U heeft voorafgaand aan het interview een ondertekend toestemmingsprotocol 

ingestuurd. We kunnen om die reden direct overgaan tot het interview, dat qua opbouw 
semigestructureerd is en bestaat uit open vragen. 

 
Interviewer:  Vraag 1:  

 Kunt u in het kort uw professionele achtergrond en uw huidige functie omschrijven? En is 
er hierbij een binding met de klimaatdimensie? 

 
RESP005:  The information in question 1 is anonymized due to the respondent's traceable personal 

information (i.e., background, position, employer, etc.). Information can be obtained from 
the author of this thesis or from the ADAPT lock-in project team. 

 
 

 Bij het samenwerkingsverband Maas en Mergelland zijn naast zes gemeenten, ook het 
waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg aangesloten. Als het om 
klimaatadaptatie gaat, dan zijn vier aspecten van belang: Dat zijn overstromingen, 
wateroverlast, hitte en droogte. Binnen dit samenwerkingsverband heeft men echter op 
een zeker moment besloten om vooralsnog niet al deze thema's te beschouwen. Wat ik 
persoonlijk een gemiste kans vind. Voor de gemeente betekent dit dat men deze 
onderwerpen separaat zal moeten onderzoeken. We zijn dit immers ook wettelijk 
verplicht. Desondanks vind ik dat we met dit samenwerkingsverband op het gebied van 
water goed bezig zijn. Ik verwacht dat we eind dit jaar een plan kunnen presenteren. 

 
 Als het om hitte en droogte gaat, dan zouden deze aspecten bijvoorbeeld meegenomen 

kunnen worden bij de aanpak van waterproblemen. Het probleem is echter dat droogte- 
en hitteproblemen zich veelal op andere locaties voordoen, dan problemen met water. 
Daarmee is het moeilijk om hitte en droogte te koppelen aan problemen met water. Om 
die reden zijn we met de lijn 50-gemeenten (red. gemeente Vaals, Gulpen-Wittem, 
Eijsden-Margraten) aan het bekijken hoe we ook aan de aspecten droogte en hitte 
invulling kunnen geven. Hiertoe hebben we een adviesbureau in de hand genomen om dit 
aspect verder uit te werken en hiertoe stresskaarten te ontwikkelen. In het verleden waren 
die aandachtspunten wel opgenomen op kaartmateriaal, maar dat stelde niet zo veel voor. 
Die verdieping zijn we op dit moment aan het zoeken.  

 
 In 2019 is bovendien door de gemeente Vaals een kadernotitie vastgesteld waarbij 

aandacht is voor transities op het gebied van restwarmte, warmte, maar ook 
klimaatadaptatie. Daarnaast is aan deze kadernota ook budget ter beschikking gesteld 
voor de uitvoer van deze nota.  

 
 

Interviewer:   Is dit voor nu, naar uw mening voldoende of kan er best wel een schepje bovenop? 
 
RESP005:  Als ik bekijk wat van gemeenten gevraagd wordt, dan denk ik dat we klimaatadaptatie op 

dit moment serieus aanpakken en dat we goed op weg zijn. In het samenwerkingsverband 
vindt dit vooral plaats voor het aspect water. Maar ook voor de aspecten hitte en droogte 
zullen we dit met samenwerking moeten oppakken. 
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Interviewer:  U geeft aan dat het waterprobleem op andere locaties is gesitueerd dan het droogte en 

hitte probleem, hoe zit dit? 
 
RESP005:  Iedere gemeenten heeft andere knelpunten als het om water gaat. Specifiek voor de 

gemeente Vaals zijn de waterknelpunten voornamelijk gelegen in het buitengebied en niet 
binnen de komgrens. Hitteproblemen vinden voornamelijk in de bebouwde omgeving 
plaats. Droogte daarentegen is een probleem dat over de gehele gemeente een rol speelt, 
maar toch voornamelijk binnen het agrarische gebied. Daarbij speelt vooral de toestand 
van natuurgebieden een rol. Voor de gemeente was er om die reden niet direct een 
koppeling mogelijk tussen alle vier de aspecten met maatregelen voor het aspect water 
(wateroverlast en overstromingen) als het gaat om aanpak van klimaatadaptatie. 

 
Interviewer:  Wie heeft besloten om de thema's binnen het samenwerkingsverband Maas en 

Mergelland te beperken tot de twee genoemde waterthema's? 
 
RESP005:  Die beslissing was al genomen voordat ik aansloot bij de overleggen. Ik heb de reden 

echter nooit kunnen achterhalen. Mijn vermoeden is dat sommige partners in het 
samenwerkingsverband op één of andere manier beleid hadden voor droogte. Ik heb niet 
kunnen vaststellen waar en wanneer dit besluit precies is genomen. Maar het was beter 
geweest om alle vier de adaptatiethema's in één keer op te pakken. Echter, daar is op dit 
moment geen animo voor. Aan de andere kant is er op dit moment binnen dit 
samenwerkingsverband een adviesbureau in de hand genomen om de waterthema’s uit 
te werken. Het aanvullen met de thema's droogte en hitte zal uiteraard leiden tot 
meerkosten. 

 
Interviewer: Vraag 2:  

 Als we kijken naar klimaatadaptatie ten aanzien van natuurbeheer en biodiversiteit, hoe 
wordt klimaatadaptatie op dit moment toegepast? Is dit naar uw  mening voldoende? 

 
RESP005:  Het samenwerkingsverband staat in principe los van de uitwerking van 

klimaatadaptatiebeleid. Dat samenwerkingsverband bestond al en stond hier los van. 
Waar ik vooral moeite mee heb, is de koppeling en de verhouding met andere 
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Het feit dat er op dit moment allerlei 
grote (wettelijke) processen langs elkaar doorlopen, is niet bevorderlijk voor het begrip en 
de aanpak. Regelmatig heb ik persoonlijk moeite met het begrijpen van de verhoudingen 
tussen verschillende processen. Vaak hebben collega's ook niet direct een antwoord op 
deze vragen, zoals de koppeling tussen maatregelen voor klimaatadaptatie en de nieuwe 
Omgevingswet. 

 
Interviewer:  Klimaatadaptatie zal, zeker als het om maatregelen gaat, wel een onderdeel uit moeten 

gaan maken van Omgevingsplannen of Omgevingsvisies. 
 
RESP005:  Het zal inderdaad in de Omgevingsplannen terecht moeten komen. 
 
Interviewer:  Vraag 3:  

 Op welke manier(en) zou klimaatadaptatie volgens u beter kunnen worden toegepast in 
het huidige beleid? 

 
Zijn er in de afgelopen jaren bepaalde projecten geweest in het kader van 
klimaatadaptatie, die tot niets hebben geleid? 
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RESP005:  Iedere gemeente schrijft periodiek een BRP en daar zijn knelpunten naar voren gekomen. 

Bekijk je de resultaten van de stresstest dan heeft de gemeente Vaals op dit moment ca. 
40 knelpunten. Maar de stresskaarten geven nu een ander beeld van problemen of juist 
dat bepaalde knelpunten geen probleem zijn, als het om de waterhuishouding gaat. Ga je 
vervolgens deze knelpunten met het waterschap bespreken, dan blijkt dat het waterschap 
andere knelpunten kent. Dus de knelpunten van het waterschap zijn niet de knelpunten 
van een gemeente. Hierdoor ontstaan er lijsten van knelpunten voor sec de gemeente en 
knelpunten sec voor het waterschap. Dat vind ik wel een issue. 

 
Wat ik wel goed vind aan de risicoanalyses, is dat je hiermee ook in contact treedt met 
burgers of bedrijven. Je kunt duidelijk aangeven dat er geen actie wordt ondernomen ten 
aanzien van bepaalde problemen omdat hier geen regels of normen voor zijn of dat er de 
inspanning van een overheid beperkt is. Je voorkomt hiermee dat burgers of bedrijven, die 
op een minder geschikte locatie voor bewoning gevestigd zijn, verhaal of steun proberen 
te halen bij verschillende (overheids)instanties. Je kunt hiermee zo'n vraag afhandelen. En 
hierbij geef ik duidelijk aan, afhandelen, en dus niet oplossen. 

 
Interviewer:  Vraag 4:   

 Op welke manier wordt het klimaatadaptatie, als het om institutionele factoren of 
instituties gaat, door de huidige werkwijze beperkt? 

 
Interviewer:  Hoe zit het met de samenwerking tussen de gemeente Vaals en andere organisatie zoals 

agrariërs , Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of het Limburgs landschap? 
 
RESP005:  In de gemeente Vaals hebben we met name te maken met drie terreinbeheerders als het 

om natuurbeheer gaat: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Limburgs 
Landschap. De gemeente Vaals heeft met deze drie organisaties contact, maar er is geen 
sprake van een samenwerkingsvorm en dat is wel een gemis. 

 
 De gemeente bezit namelijk veel grond, die weliswaar meer verspreid ligt dan de terreinen 

van natuurbeheerorganisaties, maar je kunt die gemeentelijk gronden goed gebruiken als 
corridors tussen natuurgebieden. Daar kun je als gemeente vorm aan geven. Bovendien 
speelt hier ook het bermbeheer een grote rol als het gaat om het verhogen van de 
biodiversiteit. De gemeente kan hierin een rol spelen, maar dit zou je moeten oppakken 
samen met de overige terreinbeheerders én de agrariërs. In mijn ogen moet je dit in 
gezamenlijkheid oppakken. Daarnaast speelt het een rol dat binnen de gemeente Vaals 
het aantal agrariërs op kleine schaal functioneert en er is vrijwel geen sprake van 
grootschalige bedrijven. 

 
Interviewer: Als het om agrariërs gaat, is het dus wellicht een probleem dat je met te veel partijen te 

maken krijgt. Maar die samenwerking met andere partijen, zoals Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en het Limburgs Landschap, wat is jouw mening waarom dit niet van 
de grond komt? Vinden jullie elkaar niet? 

 
RESP005:  Een belangrijk punt is hierin als ik naar agrariërs kijk, maar ook naar Staatsbosbeheer, de 

wijze waarop deze bedrijven en organisaties zijn georganiseerd. Het landgebruik is bij 
agrariërs gericht voor productiedoeleinden. Echter, dit zien we ook bij Staatsbosbeheer 
terug omdat Staatsbosbeheer steeds meer gestuurd wordt op budgetten. Een voorbeeld 
zie je nu in de bossen waar sparren staan. Deze sparren zijn voorheen aangeplant ten 
behoeve van de mijnbouw in deze regio. Nu de mijnbouw er niet meer is, en er een wens 
is voor natuurlijk bos, worden deze bossen, omwille van de reden van de aanwezigheid 
van een bepaalde tor, door Staatsbosbeheer gerooid. Dit gebeurt vervolgens met groot 
materieel, wat binnen een paar dagen tijd een groot oppervlak kan rooien. Als het dan 
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vervolgens gaat regenen, dan loopt het sediment vanaf het plateau naar beneden. Juist 
van een terrein beherende organisatie zou ik een andere aanpak verwachten. Je hebt een 
voorbeeldrol en dit zou een agrariër op verkeerde gedachte kunnen brengen om tussen 
oogst en het inzaaien van akkers, de percelen leeg te laten liggen, want Staatsbosbeheer 
doet het ook! 

 
Je ziet dus dat dit niet alleen bij agrariërs een rol speelt, maar ook bij andere organisatie, 
zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Het is vooral de bedrijfsvoering die de uitvoering 
dwarszit. 

 
Interviewer:  Hoe is die samenwerking tussen de gemeente en het waterschap Limburg? 
 
RESP005:  Het waterschap houdt zich vooral bezig met de waterlopen, waarbij ze onderscheid maken 

tussen waterlopen die continue water voeren en waterlopen die enkel bij calamiteiten 
water voeren. De afgelopen jaren zie je daarnaast dat het waterschap regenwaterbuffers 
realiseert. Deze buffers zijn een vervanging van de natuurlijke buffers in het landschap. Op 
dit moment vind je natuurlijke buffers enkel nog bij kleinere buffers in gebieden waar 
bevers zich gevestigd hebben of bijvoorbeeld in de gebieden, zoals de Biesbosch (red. 
Noord-Brabant en Zuid-Holland). Echter in het verleden waren dat soort natuurlijke 
buffers verspreid over het hele landschap. Nu wordt het water naar kleinere locaties geleid 
en verzameld en zo zijn de buffers ontstaan als een technische oplossing. 

 
Het waterschap heeft zich in de afgelopen jaren vooral gericht op de waterketen en de 
regenwaterbuffers gerealiseerd. Thans zijn de inzichten veranderd en de aandacht met 
name gericht op de aanpak aan de bron (dus hogerop in de waterloop). Dat is echter geen 
makkelijke taak. Het waterschap zal dan in overleg met de landgebruiker moeten bepalen 
wat er aan maatregelen getroffen kunnen worden om het water en sediment lokaal beter 
vast te houden. 

 
Het besef is dus wel dat het anders moet, inclusief de agrariër. Maar de agrariër kan op dit 
moment niet zondermeer veranderen. Zo flexibel is dit systeem niet. De voorkeur heeft 
het om klimaatadaptatie dan ook mee te nemen in de huidige landbouwtransitie en dus 
ook aandacht te hebben voor hitte en droogte. 

 
In Zuid-Limburg speelt daarnaast ook de bodemopbouw en bodemsoort een rol van 
betekenis. Door de samenstelling is er nauwelijks sprake van infiltratie en loopt het water 
al snel van de plateaus af naar beneden. De Zuid-Limburgse bodem leent zich niet voor 
infiltratie. De afwijkende eigenschappen door de lokale bodemopbouw in Zuid-Limburg, 
als het om infiltratie gaat, is een issue dat tot dusver noch door de provincie Limburg noch 
door het waterschap is erkend. Dankzij het samenwerkingsverband Maas en Mergelland 
wordt thans in de nieuwe beheer visie van het waterschap daadwerkelijk opgenomen dat 
Zuid-Limburg qua Geomorfologie anders is dan de rest van Nederland. Deze erkenning 
heeft lang geduurd, zeker de erkenning door organisaties als de provincie of het 
waterschap. 

 
Interviewer:  Speelt regelgeving als het om de invoering of uitvoering van klimaatadaptatiebeleid gaat 

een bepaalde rol? 
 
RESP005:  Als we in Zuid-Limburg in het kader van klimaatadaptatie iets willen bereiken, als kijkend 

naar de waterhuishouding, dan zal het gebruik van het landschap moeten veranderen. 
Voorheen had iedere gemeente kaarten, waarin scheurverboden golden. Deze landerijen 
mochten enkel voor grasland gebruikt worden. Vervolgens kwam de ruilverkaveling, 
waarbij een convenant is opgesteld. In dit convenant (niet bindende regelgeving) werden 
mensen overtuigd om de scheurkaarten naast zich neer te leggen. Afgesproken werd om 
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niet kerende grondbewerking en diepploegen toe te passen. In de dagelijkse praktijk zie je 
dat boeren nog steeds ploegen, dat zonder twijfel onder de noemer grondkerend valt. In 
plaats van vooruitgang zijn we erop achteruitgegaan, want de kaarten met 
scheurverboden zijn inmiddels niet meer van kracht. 

 
 Boeren gebruiken thans weilanden voor vruchtwisseling. Hierbij worden grasland 

periodiek bewerkt om andere landbouwproducten (mais, etc.) te verbouwen. Dat is geen 
positieve ontwikkeling. Zeker gezien het feit dat graslanden goed gebruikt kunnen worden 
voor het vasthouden van water. Door stichting ARK is dat ook lokaal aangetoond dat het 
concept van waterbergen in het landschap zeker effectief is en werkt. 

 
Interviewer:  Vraag 5:  

 Op welke manier speelt infrastructuur en technologie een rol binnen het 
klimaatadaptatiebeleid als het om natuurbeheer en biodiversiteit gaat? 

 
RESP005:  Als we naar infrastructuur kijken, dan wordt er het nodige aan beleid bedacht als het om 

de verbetering van de biodiversiteit gaat en de aanpak van onderwerpen, zoals droogte 
en hitte, maar ook als het gaat om het inzetten van bestrijdingsmiddelen. Het probleem is 
echter vooral dat we dit geloof belijden, maar in de praktijk komt dit niet tot uiting. 

 
Het zou een mooi begin zijn om als maatschappij te accepteren dat er binnen de 
bebouwde omgeving halfopen trottoirs werden aangelegd. Uiteraard zal dit leiden tot 
onkruid en dus vegetatie. Dit zal je op een andere manier kort moeten krijgen. Echter het 
inzetten van bestrijdingsmiddelen en gasbranders is niet meer nodig. Daarnaast, in het 
kader van klimaatadaptatie zal door de open bestrating minder hitte ontstaan (minder 
steen), water infiltreert en dit leidt weer tot verkoeling. Je moet dit een heel ander 
aanzicht geven en je moet dit als maatschappij durven. 

 
Interviewer:  De menselijke houding speelt hierin dus een belangrijke rol? 
 
RESP005:  Jazeker. Maar we zullen als maatschappij dit moeten accepteren en daarnaast zullen 

bestuurders moeten durven om deze weg in te slaan en hiertoe te besluiten om dit als 
doel te stellen. 

 
Interviewer:  Dus politieke wil speelt dus ook een rol van betekenis. 
 
RESP005:  Jazeker. 
 
Interviewer:  Hoe zouden mensen beter kunnen aansporen om gedragsverandering teweeg te brengen, 

ten voordele van de klimaatadaptatie? 
 
RESP005:  Naar mijn mening is het van belang dat mensen dit soort projecten kunnen zien. Dus 

pilotprojecten kunnen hierin een grote rol spelen. Deze projecten kunnen lokaal, binnen 
gemeenten of ook binnen scholen plaatsvinden. Binnen de gemeente Vaals speelt op dit 
moment een project om de verharding op een deel van het schoolterrein te vervangen 
door half verharding en het aanleggen van schooltuintjes. 

 
Daarnaast is er een aandachtspunt voor Zuid-Limburg als het gaat om het ontwerpen van 
nieuwe woningbouwprojecten. In Zuid-Limburg kunnen we immers niet een nieuwe 
woonwijk ontwerpen, zoals dit nu veel in de Randstad gebeurt bij de Vinex-wijken. Daar 
kun je veel rigoureuzer te werk gaan als het om bijvoorbeeld maatregelen voor 
klimaatadaptatie gaat. Veelal is het probleem bij de huidige wijken dat het plaatsen van 
een boom niet mogelijk is vanwege het feit dat kabels en leiding in de bodem niet goed 
zijn weggewerkt. Mocht er sprake zijn van het slopen van wijken en vervolgens inbouw, 
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dan moet je het aandurven om kabels en leidingen beter weg te werken en 
adaptatiemaatregelen door te voeren in het ontwerp van de wijk. Er zijn dus nog veel 
factoren uit het verleden die ons als maatschappij nog steeds weerhouden om de weg van 
klimaatadaptatie in te slaan en maatregelen hieromtrent door te voeren. 

 
Interviewer:  Vraag 6:  

 In hoeverre spelen andere (externe) factoren een rol als het om klimaatadaptatie gaat, 
specifiek voor natuurbeheer en biodiversiteit? 

 
RESP005:  Ja, zeer zeker. Als het gaat om het uitwerken van bijvoorbeeld beleid heeft COVID-19 wel 

een rol gespeeld. Vooral het gezamenlijk vergaderen is tijden niet mogelijk geweest. Het 
bespreken van risicoanalyses, waarbij toch gewerkt moet worden met kaartmateriaal, dat 
werkt niet online. Ik kreeg de indruk dat sommige participanten uiteindelijk instemden 
zonder dat ze de kaarten goed hebben kunnen bekijken. Vooral voor de risicoanalyses voor 
klimaatadaptatie heb ik derhalve het idee dat dit niet zo is uitgevoerd zoals het hoort. De 
oorzaak ligt met name bij de opgelegde COVID-19-maatregelen en de wijze waarop 
gewerkt moest worden. 

 
Interviewer: En zijn, als we naar het lokaal niveau kijken, bijvoorbeeld natuurrampen, zoals 

overstromingen drijfveren geweest om klimaatadaptatiebeleid op te gaan stellen? Of 
komt de aandacht voornamelijk omdat sprake is van een wettelijke verplichting? 

 
RESP005:  Het komt enerzijds door de nationale wetgeving, maar binnen de gemeente Vaals is ook 

een hoosbui een aanleiding geweest om hier aandacht voor te hebben. In 2016 is bij een 
hoosbui in een tijd van 30 minuten circa 40 millimeter regen gevallen. Dit heeft geleid dat 
burgers de gemeente hebben gevraagd om maatregelen te nemen. De gemeente is 
vervolgens in overleg getreden met het waterschap. Uit dit overleg is duidelijk geworden 
dat het waterschap voor bijvoorbeeld woningen in het buitengebied geheel andere 
normen hanteert als het om de veiligheid tegen overstromingen gaat. En zeker als het op 
een bepaalde plek om één of twee woningen gaat. 

 
Door de gemeente Vaals is destijds besloten om deze woningen toch beter te beschermen 
en er is door de gemeenteraad budget ter beschikking gesteld om maatregelen te nemen. 
Dit gaat over een budget van 350.000 euro. Het is echter van belang om dit samen met 
het waterschap op te pakken. De maatregelen moeten immers ook effectief zijn en dus is 
samenwerking belangrijk. 

 
Er wordt nog te vaak in oplossingen gedacht, zonder een beeld te hebben gevormd van de 
situatie ter plaatse en de impact van extreme neerslag. Te vaak is het uitgangspunt een 
normale regenbui en wordt er met een rooster in het wegdek een oplossing aangebracht. 
Echter bij extreme neerslag, dan is sprake van schietend water en dat zal dat rooster niet 
voldoende zijn. Je zult dus goed moeten nadenken over de uitgangspunten en daarnaast 
dien je als gemeente de vraag te stellen of je bepaalde locaties binnen de gemeente wil 
beschermen tegen hevige neerslag die wellicht eenmaal per 25 jaar voorkomt. Binnen de 
gemeente Vaals is hiervoor wel gekozen om dergelijke woningen een betere bescherming 
te bieden tegen dit soort situaties. 

 
Interviewer:  Vraag 7:  

 U heeft verschillende institutionele, organisatorische en infrastructurele factoren belicht 
die klimaatadaptatie beïnvloeden. Welke zijn volgens u het belangrijkst? 

 
 Gezien vanuit de visie van de gemeente zijn er een groot aantal belangrijke factoren 

genoemd als het om klimaatadaptatie gaat. Ik noem een korte samenvatting: het gebruik 
van de natuur in plaats van het aanleggen van buffers heeft de voorkeur, bermgebruik, 
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stresstesten doorvoeren binnen gemeenten, de menselijke attitude is een aandachtspunt, 
waar zouden we moeten beginnen volgens u? 

 
RESP005:  Het belangrijkste is dat we niet moeten stoppen bij het maken van plannen. Het is van 

belang dat we het uiteindelijk ook uitvoeren, zoals we eerder ook hebben besproken. 
 Maar het is ook van belang om te bekijken wat mogelijk is. Moeten bijvoorbeeld 

eikenbomen in de openbare ruimte plaatsmaken voor het plaatsen van zonnepanelen op 
een woning, in het kader van de energietransitie? Die bomen hebben echter ook een 
functie, zeker als het gaat om klimaatadaptatie. Hierin moet je lokaal keuzes en 
afwegingen maken. 

 
Interviewer:  Uit andere interviews kwam bijvoorbeeld naar voren dat het waterschap in het verleden 

het waterpeil aanpast aan het agrarisch gebruik. Momenteel zijn ze tot andere inzichten 
gekomen en geldt dat men moet accepteren dat sommige gebieden niet geschikt zijn voor 
bepaalde beoogde doelen. 

 
RESP005:  Wat vooral in Zuid-Limburg is fout gegaan is dat er wederom richting de polders is 

gekeken, waar ruimte is. Dat zie je aan de landbouwmachines die zijn zo groot dat ze 
moeite hebben om te manoeuvreren op de veldwegen, staan de graften in de weg, de 
holle wegen te smal, etc.. In streken als Wallonië, Vlaanderen of de Eifel wordt vooral de 
praktische maat aangehouden waarbij machines de grootte hebben die ook in de praktijk 
goed toepasbaar is. 

 
Interviewer:  Vraag 8:  

 Wat zijn de kansen en bedreigingen voor (verdere) beleidsverandering om 
klimaatadaptaties binnen het natuurbeheer en vergroting van de biodiversiteit in de 
toekomst aan te pakken? 

 
RESP005:  In principe hebben we dit al besproken. Zolang we het houden bij mooie woorden en niet 

in de uitvoering, dan is dit wel een bedreiging. Zeker nu we al die transities voor de kiezen 
krijgen. Daar moeten we gebruik van maken. 

 
Interviewer: Vraag 9:  

 Is er nog iets dat u zou willen toevoegen of zijn er volgens u nog relevante punten die niet 
aan de orde zijn gekomen tijdens dit interview? 

 
RESP005:  Nee, ik heb verder geen toevoegingen. 
 
Interviewer:  Wellicht heb ik wel nog een vraag. Net werden de landen als België en Duitsland al even 

kort aangehaald. Maar als we dan focussen op klimaatadaptatie hoe is dan de 
samenwerking met deze landen? 

 
RESP005:  Als het om België gaat, dan is er via het waterschap een forum opgericht, waar ook een 

aantal Nederlandse gemeenten langs de Geul aan deelnemen, maar ook gemeente in 
Wallonië en het Duitstalige gebied in België. Dit forum is destijds opgericht naar aanleiding 
van een calamiteit in 2017 met een gescheurde mestzak in de Belgische gemeente 
Plombières. Dit heeft geleid tot grote vissterfte in de Geul en dit is de aanleiding om actie 
te ondernemen om de zalm terug te brengen naar de Geul. Het is een voorbeeld van daden 
bij het woord nemen. Het is ook de aanleiding om aandacht te vragen voor de directe 
lozingen die in België nog steeds op de Geul plaatsvinden en dan gaat het niet om lozingen 
vanaf overstorten, maar directe lozingen op het oppervlaktewater zonder dat het 
afvalwater is behandeld. 
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Als het op watergebied over Duitsland gaat, dan is mij niet bekend of er 
samenwerkingsverbanden zijn tussen diverse organisaties. 

End of audio recording      
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  Interview Transcript  
 
Interviewee:     Respondent RESP006 
Interviewer:    George van den Hove 
Duration recording:    00:55:40[h:m:s] 
Date of interview:   May 21st, 2021 Time: 10:00-11:00 hour                                                                    
Location:     Online, using Skype 
Language used during interview:  Dutch           
Transcript Language:   Dutch          
Transcription software:  Amberscript     

This interview transcript is verified by the respondent   
 

Research  
Nature’s key to Climate Change Adaptation (CCA): A Qualitative Research on Local Achievements and 
Occurring Lock-ins in the Dutch Natura 2000-conservation Geuldal. 

 
Interview  
For this research a semi-structured interview structure is used, using open questions of the standard 
questionary drawn up for the Adapt Lock-in project. In order to find the answers to these standard 
questionaries in this transcription, these questions are literally mentioned in the text and are marked in 
orange colours. 
 
For elaborating the results of this interview, a verbatim transcribing is used, based on a converted audio-
recording into text – using Amberscript software. Subsequently the transcript is verified by the 
interviewer in which the audio recording is relistened multiple times, in order to guarantee a 
representable translation of audio recording into text. In some cases, the repetitions are excluded if 
possible, as well as hesitations, fillers, and stuttering are ignored.  
 
The transcript is submitted to the respondent to guarantee the correct interpretation of the answers to 
the interview questions. The respondent indicated, by e-mail, that transcript did not need any further 
changes. Therefore, no further changes were made to the original transcript.  
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Start audio recording      
 
 
Interviewer: Voorafgaand aan het interview bespreek ik kort met u het toestemmingsprotocol 

bespreken. Dit protocol heeft u ook kunnen terugvinden in de bijlagen van de uitnodiging 
voor dit interview. 
 Ik ga ervan uit dat uw medewerking volledig vrijwillig is. 
 Ik wil u er verder op wijzen dat u het recht heeft om u voor, tijdens of na het 

interview terug te trekken tot één maand na dit onderzoek. U kunt dit doen door 
mij binnen één maand na dit interview per e-mail op de hoogte te stellen van uw 
besluit. 

 Verder mag u te allen tijde vragen stellen.  
 U heeft het recht om uw naam en informatie te anonimiseren [al wil ik dit sowieso 

doen]. 
 Verder zal de data gedurende tien jaar bewaard worden op een dataserver, 

conform de AVG-voorwaarden. Uiteraard mag u de Open Universiteit altijd 
vragen welke gegevens over u zijn opgeslagen.  

 
 Afsluitend aan dit interview zal ik u informeren over het verdere verloop van dit project en 

dit onderzoek.  
 
 Het interview is semigestructureerd en bestaat uit open vragen. 

 
Interviewer:  Vraag 1:  

 Kunt u in het kort uw professionele achtergrond en uw huidige functie omschrijven? En is 
er hierbij een binding met de klimaatdimensie? 

 
RESP006: The information in question 1 is anonymized due to the respondent's traceable personal 

information (i.e., background, position, employer, etc.). Information can be obtained from 
the author of this thesis or from the ADAPT lock-in project team. 

 
 …In eerste instantie was de uitvoering van mijn werk vooral gericht op mijn achtergrond 

en betrof dit met name het groenbeheer en de begeleiding van het beheer en het 
adviseren hieromtrent. Echter naar mate de tijd vorderde kwam ook de vraag om beleid 
te gaan schrijven, want het beleid, structuurplannen en beheerplannen zijn binnen onze 
gemeente verouderd. De gemeente heeft bijvoorbeeld geen boombeheersplan, het 
speeltuinenbeleid is verouderd en de laatste jaren is er weinig geïnvesteerd in de kwaliteit 
van het landschap en aan de groenvoorziening binnen de gemeente. Dat is voor mij dan 
ook een uitdaging. Op dit moment zijn we bezig met het inventariseren van bomen en 
groenassets met het doel om deze inventarisatie in te voeren in een beheerssysteem. Dit 
beheerssysteem kan vervolgens duidelijkheid geven over de status van deze facetten 
binnen onze gemeente. 

 
 Op basis van voornoemd beheerssysteem proberen wij ons beheer en beleid te updaten 

om inzicht te krijgen wat er nodig is om het beheer op orde te houden. Dit kan aan de 
gemeenteraad voorgelegd worden om budget te verkrijgen, maar op dit moment is het 
nog kunst- en vliegwerk. 
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Kijken we dan specifiek naar het klimaat en de problematiek daaromheen, dan heb ik bijna 
dagelijks discussie met mensen over bomen die voor overlast zorgen. Deels is dit te wijten 
aan ons beheer en onderhoud, maar nog belangrijker is het feit dat er bij mensen de 
bewustwording ontbreekt dat een boom meer is dan allen dat takje of die bladeren die 
afwaaien. Die discussie geldt vooral als we het hebben over het plaatsen van 
zonnepanelen. Daarbij vindt men het rendement van de zonnepanelen belangrijker dan 
bomen die beeldbepalend, cultuurhistorisch waardevol of zelfs monumentaal te noemen 
zijn. En ik snap de discussie, want iedereen moet van het gas af, en dus moet iedereen de 
mogelijkheid hebben om dit te doen. Maar aan de andere kant is het in deze omgeving zo 
dat ook de boom een waardevolle betekenis kan hebben. En dit is bijvoorbeeld een 
onderdeel dat ik graag zou willen inbrengen in beleid, omdat deze discussie met regelmaat 
terugkomt. In dit beleid wil ik gaan verankeren dat bomen, die waardevol zijn, niet 
zondermeer gekapt kunnen worden, bijvoorbeeld voor het rendement van zonnepanelen. 
En dat zou ik graag ook willen laten gelden als het om zonneparken gaat. 

 
Dergelijke knelpunten, als het gaat om verschillende belangen, kom je ook tegen bij de 
aanpak van de klimaatverandering. Als gemeente hebben wij besloten om hiervoor in 
ieder geval te investeren in hittestresskaarten en droogtekaarten. Uitgaande van 
bijvoorbeeld op grondwaterpeilkaarten wordt duidelijk dat op sommige locaties 
structurele problemen gaan ontstaan. En ook dit is van belang om mee te nemen in het 
beleid om deze problemen op te lossen of de impact ervan te verminderen. Concreet 
betekent dit dat het juist goed is om hiervoor bomen te planten, om de bodem vast te 
houden en hittestress tegen te gaan. Een ander voorbeeld komt van een oud-collega die 
aangaf dat er in sommige landen bomen worden gekapt, omdat deze 200 liter water per 
dag opnemen en daarmee gezien worden als de veroorzaker van droogte. Dan snap je dus 
niet hoe de ecologie werkt. 

 
Dit zijn wat voorbeelden van discussies die ik met regelmaat heb en waar ik naar de 
toekomst toe rekening mee wil houden in het opstellen van beleid. Te vaak moet ik 
discussies aangaan zonder rugdekking als het gaat om het vellen van bomen of het 
verwijderen van bomen, het weghalen van graften en houtwallen en dus het kapotmaken 
van het landschap. Mensen vergeten veelal dat deze landschapselementen een functie 
hebben. 

 
Momenteel is dan wel vastgelegd dat we het landschap willen behouden, maar dat is niet 
met regels vastgelegd of verwoord dat wij aantasting van het landschap niet toestaan. En 
daar wil ik wel graag naar toe, als het om de vorming van nieuw beleid gaat. 

 
Interviewer:  Kortom voor de gemeente Gulpen-Wittem zou je graag willen vastleggen wat het beheer 

betekent en hoe de natuur beschermd dient te worden? 
 
RESP006:  Ja, ik vind dat je dat heel goed kan uitleggen.  Mensen die hier komen wonen en na een 

jaar een boom willen kappen, omdat ze daar last van hebben, die hadden dit moeten 
overwegen bij het kopen van het huis. Maar goed, je krijgt dit niet uitgelegd. Het is om die 
reden dat ik graag in het beleid verankerd wil zien om welke redenen de kap van bomen 
niet is toegestaan. Bijvoorbeeld als je woont langs een laan met monumentale bomen van 
ca. 100 of 120 jaar oud en je hebt geen zonlicht in huis, dan ben ik van mening dat je dit 
hebt te dulden. En als het gaat om nieuwbouwwijken, waar bomen gekapt moeten 
worden, dan moet ook een gemeente de verantwoordelijkheid nemen om bomen te 
plaatsen die passen in de betreffende omgeving. Dan ga je bijvoorbeeld geen hoge bomen 
plaatsen als er zonnepanelen worden geplaatst. Echter als bomen er staan dan vind ik dat 
gewoonweg een andere discussie, dat geniet een bepaalde bescherming. En daar hoort 
ook bij dat wij als gemeente onderhoud plegen en zorgen dat het ook veilig blijft. 
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Interviewer: Vraag 2:  

 Als we kijken naar klimaatadaptatie ten aanzien van natuurbeheer en biodiversiteit, hoe 
wordt klimaatadaptatie op dit moment toegepast? Is dit naar uw  mening voldoende? 

 
 U noemt dat er op dit moment problemen zichtbaar zijn op bijvoorbeeld de stresskaarten, 

maar u noemt ook het ontbreken van het besef bij mensen dat de aanpak van 
klimaatproblemen belangrijk is. Verder noemt u ook knelpunten die ontstaan tussen 
verschillende beleidsterreinen, bijvoorbeeld de duurzaamheidstransformatie met 
zonnepanelen en het rijksbeleid om van het gas af te koppelen. Ook noemt u het 
verouderd beleid in de gemeente als een aandachtpunt. Het zijn een aantal zaken die ik 
op basis van uw opmerkingen heb opgeschreven. Heeft u, ten aanzien van de status, met 
betrekking tot klimaatadaptatiebeleid hier nog iets aan toe te voegen? 

 
RESP006: Als het om groen en het groene landschap gaat, dan is dit de status. Ik hoop dit jaar de 

genoemde inventarisatie te kunnen afronden en met behulp van de stresskaarten kan ik 
locaties aanduiden waar problemen ontstaan. Met deze kaarten kan ik heel specifieke 
projecten gaan maken bijvoorbeeld in de vorm van een bomenplan, waar budget voor 
gevraagd kan worden en waar we wellicht zelfs subsidies voor kunnen krijgen. Dat is op dit 
moment onze doelstelling, die mogelijk zelfs kan leiden tot een wijziging in de opvatting 
van het kappen van bomen. Op de stresskaarten kun je op sommige plekken heel goed 
zien dat een bepaalde boom, vooral bij monumentale bomen, op lokaal niveau de 
hittestress veranderd. Deze kaarten kunnen vooral een goede bijdrage leveren in de 
onderbouwing van beleidskeuzes. 

 
Interviewer:   De aandacht is op dit moment nog niet voldoende. Op dit moment zijn jullie nog aan het 

inventariseren om zodoende een referentiekader te maken, en van daaruit verder vorm 
te geven aan beleid en de aanpak van klimaatadaptatie. 

 
RESP006:  Ja, precies. De hittestresskaarten kunnen daarbij van grote betekenis zijn. Er zijn 

bijvoorbeeld gemeenten die willen dat er binnen 400 meter loopafstand van een woning 
bomen zijn of die willen dat op bepaalde plekken de temperatuur in de zomermaanden 
plaatselijk vijf graden kouder is. En die effecten kun je nu al goed zien op de stresskaarten. 
Zo zie je bijvoorbeeld ook locaties waar hitte mogelijk een probleem vormt, bijvoorbeeld 
bij vijvers die fungeren als een grote spiegel. Je kunt gewoon die effecten goed op de 
kaarten zien. En dat kun je uiteindelijk in beleid opnemen. 

 
Interviewer:  Vraag 3:  

 Op welke manier(en) zou klimaatadaptatie volgens u beter kunnen worden toegepast in 
het huidige beleid? 

 
RESP006:  Wat ik binnen de gemeente heb gemerkt, is dat iedereen op zijn eigen eiland bezig is. Dat 

betekent dat degene die de klimaataanpak in zijn werkpakket heeft, geen kennis heeft van 
groen, en daarmee groen ook niet meeneemt in de aanpak van de klimaatverandering. 
Maar dat geldt ook voor het aspect water. Je ziet nu, sinds ik hier werk, dat die 
verantwoordelijke naar mij toekomt en vraagt of we wellicht ook maatregelen kunnen 
nemen door gebruik te maken van groen. Want de groenvoorziening houdt ook de bodem 
vast en houdt tevens het water vast en zorgt ervoor dat het water op een andere manier 
de heuvels afkomt bij een regenbui. Dit zorgt dan ook voor een oplossing van het 
waterprobleem. Ik denk dan ook dat het communiceren met elkaar hierover en elkaar 
opzoeken heel belangrijk is voor de succesvolle uitvoering van de aanpak van de 
klimaatproblemen. 
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En dat zie je ook bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten, waarbij de boomkeuzes veelal door 
adviesbureaus worden gemaakt. Daar zie je dat de keuzes die gemaakt worden niet altijd 
gericht zijn op de aanpak van het klimaatprobleem. Er wordt dan gekozen voor 
boomsoorten die bijvoorbeeld goed tegen droogte kunnen of die een beperkte omvang 
hebben vanwege de overlast die kan ontstaan bij het plaatsen van zonnepanelen. Het 
wordt nog te veel aan een maatschappelijk plaatje gehangen, wat vooral mooi is op papier. 
Er wordt echter vaak te weinig aandacht geschonken aan meerdere van toepassing zijnde 
belangen, zoals klimaatadaptatie. 

 
Interviewer:  Kortom de esthetische kant is vooral leidend en niet zozeer de praktische kant? 
 
RESP006:  Precies. 

 
Interviewer:  Vraag 4:   

 Op welke manier wordt het klimaatadaptatie, als het om institutionele factoren of 
instituties gaat, door de huidige werkwijze beperkt? 

 
RESP 006:  Ik merkte dat voorheen de communicatie niet goed werd opgepakt. Het is mijn ogen 

belangrijk om met elkaar in discussie te gaan, met collega’s of met mensen op de straat, 
bijvoorbeeld waarom een boom waardevol kan zijn. Een voorbeeld dat ik hier kan noemen, 
is dat er op een moment een vergunning werd verleend voor de bouw van een woning. 
Het besluit hierover was al genomen en een dag later word ik benaderd met de vraag of 
ik even ter plaatse wil gaan kijken, want op de luchtfoto was een boom opgevallen. Op 
diezelfde dag ontving ik van de aanvrager een kapvergunning voor de kap van een eik en 
nog een aantal andere bomen. Ter plaatse trof ik een eik aan van 80 centimeter doorsnede 
op de hoek van het perceel. Die eik kan als één van de meest waardevolle 
landschapselementen in onze gemeente gezien worden. Maar omdat de eik op vijf meter 
van de gevel van de woning staat, moet deze gekapt worden, terwijl de woning (gezien de 
omvang van het perceel) met gemak 20 meter verschoven had kunnen worden. En op dat 
moment ontstaat er een discussie over een vergunde situatie, omdat men bij 
vergunningverlening en ruimtelijke ordening niet naar dit aspect heeft gekeken. In dit 
geval zou het dus belangrijk zijn om aan de voorkant van een procedure duidelijk aan te 
geven wat de invloed is van het groen. In een onderhavige situatie betekent dit immers 
dat de aanvrager overlast zal ondervinden van bladeren, takken, maar ook als hij 
zonnepanelen gaat plaatsen. Tegenwoordig word ik al in eerder stadium bij 
bouwprojecten betrokken. De bewustwording bij collega's laat zien dat het vaak niet zo 
eenvoudig is, als dat het lijkt. 

 
Interviewer:  Kortom intern loopt het dus nu wel? 
 
RESP 006:  Ja, dat gaat nu wel aardig. 
 
Interviewer:  Hoe is de samenwerking met andere partners? Bijvoorbeeld het waterschap, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of de Stichting Limburgs Landschap. 
 
RESP006:  Over het algemeen heb ik hele goede contacten met verschillende mensen van diverse 

organisaties, maar met name met het waterschap. Problemen worden veelal in overleg, 
opgepakt. Al loopt het op dit moment wat minder soepel vanwege de coronamaatregelen. 
Maar in het algemeen zijn de contacten met het waterschap goed en heb ik regelmatig 
contact met degene die veelal buiten werken. Een voorbeeld is een probleem dat het 
waterschap had met een beverdam, die er voor zorgde dat het waterpeil steeg, waardoor 
een brug onder het waterpeil kwam te liggen, onze wandelpaden niet meer begaanbaar 
waren en zelfs wandelaars in het water waren gevallen. Het waterschap moest in het kader 
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van onderhoud steeds weer de beverdam weghalen; hetgeen veel moeite kostte en wat 
in principe niet wenselijk is, want de bever zorgt er ook voor dat verdroging voorkomen 
wordt. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat er een brug geplaatst moest 
worden. Maar er was zowel bij het waterschap als bij de gemeente geen budget voor deze 
brug beschikbaar. Uiteindelijk zijn we in overleg geraakt en hebben we ook de 
terreineigenaar van een ander deel van het perceel erbij betrokken: de stichting het 
Limburgs Landschap. En zo hebben we uiteindelijk allemaal een steentje bijgedragen aan 
dit project, want uiteindelijk bleek er bij het Limburg Landschap nog een brug in Noord-
Limburg te liggen, die inpasbaar was op deze locatie. Hiermee is het project uitgevoerd 
waarbij het Limburgs Landschap de brug heeft geleverd, zonder vergoeding, het 
waterschap een deel van het grondwerk heeft betaald en de gemeente het plaatsen van 
de brug en het transport heeft betaald. Zo kan de samenwerking zijn en dus kan ik zeggen 
dat de samenwerking met het waterschap, maar ook met het Limburgs landschap en 
Staatsbosbeheer eigenlijk prima loopt, maar naar mijn mening komt dat vooral omdat ik 
iemand ben die probeert te communiceren met anderen. Op een moment dat ik een 
probleem zie, dan meld ik dat bijvoorbeeld aan het waterschap en ik merk dat ze dat 
prettig vinden. En andersom waardeer ik dat ook. Dit is vooral van belang om praktische 
zaken die van belang zijn voor elkaar te krijgen. En soms is het niet mogelijk om hiervoor 
een vergunningprocedure voorafgaand te doorlopen. Maar samen kun je een probleem 
dat van belang is, aanpakken en daarna in een aanvraag regelen. Het probleem is bij de 
uitvoer met name het feit dat de praktische uitvoering vaak wordt vertraagd door de 
stroperige communicatie binnen overheidsdiensten, zoals een provincie, gemeente, etc. 
Bij problemen met water en groen kun je geen half jaar wachten op een vergunning. Je 
moet acteren op het moment dat een probleem zich voordoet. 

 
Interviewer:  Hoe is de samenwerking met de provincie, gezien de provincie de instantie is voor het 

vaststellen van beleid als het bijvoorbeeld om Natura 2000-gebieden gaat? En hoe is met 
name de samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie? 

 
RESP006:  Ik heb recentelijk contact gehad in het kader van de nieuwe habitatrichtlijn en ik vind dat 

de communicatie in het algemeen prima gaat. Daarnaast merk ik dat de provincie heel 
toegankelijk is en dat ik relatief vlot informatie kan krijgen. Maar ik merk wel dat er te 
weinig aandacht is voor handhaving, maar dat is bij gemeenten niet anders. Je ziet zo zaken 
vervallen, die verder niet opgepakt worden. En daarnaast weten we niet wat we hebben 
(red. dus moeten we inventariseren) en dat ligt deels bij beleid en deels bij het beheer. Je 
moet dit soort zaken vastleggen en vervolgens kun je hier dan ook op acteren en kunnen 
er consequenties gelden. 

 
Interviewer:  Worden jullie als gemeente dan ook betrokken bij het opstellen van het beleid rondom de 

Natura 2000-gebieden? 
 
RESP006:  Ja, de provincie gaat met ons in overleg en daarbij is duidelijk aandacht voor wat wij ervan 

vinden, de zaken waar ze rekening mee moeten houden, etc. Zo viel mij op in het overleg 
dat in onze gemeente het Vliegend Hert niet voorkomt, terwijl dat bij omliggende 
gemeente wel zo is. In mijn ogen kan dat niet. Maar omdat het nergens staat beschreven, 
is dat de conclusie. Nu ben ik zelf aan het onderzoeken of ik niet ergens, bijvoorbeeld via 
het IVN, aan informatie kan komen. En zo kun je dus de samenwerking verbeteren. Verder 
zijn we met Staatsbosbeheer in gesprek in het kader van beheermaatregelen om er voor 
te zorgen dat de Hazelmuis kan blijven. 

 
 Maar dat maakt het ook enorm complex, want je ziet dat veel aannemers nog niet 

doorhebben dat je niet zondermeer in deze gemeente 26 kilometer berm kan maaien. We 
willen gewoon dat er op stukken niet gemaaid wordt of dat er bij bepaalde vegetatie 
omheen gemaaid wordt. Dat maakt het enorm complex. 
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Interviewer:  Maakt klimaatadaptatie onderdeel uit van het nieuwe Natura 2000-beleid? Of is er op dit 

moment, zoals het beleid nu voorligt, toch sprake van een nieuw thema? 
 
RESP006:  Als het om provinciaal beleid gaat, via de provincie, dan ben ik alleen bekend met het 

1.000.000 bomenplan, waarbij het de bedoeling is om CO2 af te vangen. 
 
Interviewer:  Kortom, in het Natura 2000-beleid van de provincie komt dit klimaatadaptatie dus nog niet 

voor? 
 
RESP 006:  Nee, maar als je klimaatadaptatie bekijkt, met betrekking tot natura 2000, dan is de 

aanplant van een bos een toppunt te noemen van klimaatadaptatie. Je houdt water vast 
en vangt CO2 af. Maar het gaat met name om gebieden waar dit niet is. Denk bijvoorbeeld 
aan de schrale kalkgraslanden die relatief droog zijn en gevoelig zijn voor uitspoeling. En 
de vraag is dan hier, is het nemen van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie 
waardevoller dan het behoud van die schrale kalkgraslanden? En daar ontstaat een zeker 
patstelling. 

 
Interviewer:  Als we regelgeving hierbij betrekken, je geeft aan dat dit vrij stroperige processen zijn waar 

je tegen aanloopt, zijn er dan aspecten die klimaatadaptatie en natuurbeheer en de 
vergroting van biodiversiteit tegenwerken? Speelt wet- en regelgeving hierbij een rol? 

 
RESP006:  Naar mijn mening valt het wel mee. Er zijn naar mijn mening mogelijkheden genoeg. Ik 

denk dat er vooral een probleem ligt bij de diversiteit van belangen in een gemeente. 
Rondom de natuurgebieden en groenpercelen wonen veel belanghebbende die allen een 
mening hebben over bijvoorbeeld habitat, zonnepanelen, waterafvoer, overlast van water, 
landschappelijke inrichting, etc. Het probleem is vooral dat iedereen er iets van vindt en 
dat kan door participatie of kerngroepen, etc. Dit leidt tot discussies over waar bomen 
moeten komen of juist speeltoestellen, etc. 

 
 Er is in principe ook voldoende subsidie beschikbaar. Met het IKL bijvoorbeeld doen wij 

poelen maken en herstellen voor de geelbuikvuurpad. Alleen bij de provincie zie je dat de 
compensaties voor boeren voor het laten of niet mogen bewerken van het land wel minder 
wordt. Dat is wel een probleem, want boeren worden graag vooraf gecompenseerd voor 
het aanpassen van het werk op het land. Dat gaat wel een probleem vormen en dat heeft 
met beleid te maken, maar niet met regelgeving. Het heeft vooral te maken met het feit 
welk belang men er aan hecht en of men er voor wil betalen. Dat heeft niets met 
regelgeving te maken. 

 
Interviewer:  In een van mijn eerdere interviews werd bijvoorbeeld wel de Natura 2000-wetgeving 

genoemd als een probleem. Omdat deze wet kiest voor de instandhouding van flora en 
faunasoorten. In relatie tot klimaatadaptatie zou je bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor 
nieuwe natuur. Immers de natuur verandert door klimaatverandering en dat is eigenlijk 
een geheel natuurlijk proces. En dat zag de respondent als een probleem, ondanks het feit 
dat het goed is dat het er is. Maar alleen de wijze waarop de wetgeving op dit moment is 
vormgegeven, waarbij men kiest voor het vasthouden aan de huidige natuur, laat weinig 
veranderingen toe en in het kader van klimaatadaptatie zou dat nog weleens een issue 
kunnen worden. 

 
RESP006:  Ja, dat is hier in de gemeente ook een probleem. Wat er is, mag niet beschadigd worden. 

En ik denk dat deze stelling ook goed is. Maar dat geeft ook direct het probleem in deze 
gemeente aan. Er is immers zoveel zeldzame natuur op kleine oppervlakten, dat men in 
deze gemeente er al snel aan gebonden is. Echter, naar mijn mening moeten we onze 
kansen, als het om klimaatadaptatie gaat, vooral zien op de aanpak van landbouwgronden, 
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in de kernen, langs wegen, etc. en dus buiten de Natura 2000-gebieden.Bijvoorbeeld het 
waterschap kiest tegenwoordig bij het beheren van beken niet meer zondermeer om het 
water af te voeren. Met andere woorden men rooit niet zondermeer bomen, maar men 
laat de juiste bomen staan of planten nieuwe bomen aan die het water vasthouden én 
tegenhouden. Dat is een manier van klimaatadaptatie. Dat is bij een Natura 2000-gebied 
echter niet mogelijk, buiten het feit dat het is zoals het moet zijn. Dat geldt feitelijk ook 
voor landschappelijke inrichting. Men moet hagen, houtwallen, graften behouden en dat 
is ook de waarde van het gebied en tevens een toeristische trekpleister.  

 
 In het kader van klimaatadaptatie zou je moeten proberen dit te behouden en mogelijk 

zelfs uit te breiden, maar ik verwacht niet dat je veel extra op dit gebied kan doen. We 
kunnen immers niet 100.000 ton CO2 afvangen door 600 hectare bos aan te planten. Ik 
denk dat we wel veel kunnen, maar dat het beperkt is qua omvang en dus zijn de 
aanpassingen kleinschalig. Je kunt oude voetbelvelden bijvoorbeeld omvormen tot 
voedselbossen. In de kernen ligt de oplossing vooral op de pleinen en in de wijken waar 
groenstroken zijn die ruim bemeten zijn. Daar zouden bomen geplant moeten worden. 
Echter, dan ontstaat de discussie wederom over belangen en bewustwording. Aan de 
ander kant hebben we ook veel kleine straatjes en ondanks het feit dat men er graag groen 
ziet, zijn de mogelijkheden beperkt, bijvoorbeeld tot één boom. Ik merk dan ook dat de 
druk in de gemeente op dit vlak erg hoog ligt. 

 
Dus naar mijn mening is de regelgeving prima, maar wij zijn beperkt in mogelijkheden als 
het om de uitvoering gaat. 

 
Interviewer:  Kortom jullie aandacht gaat vooral uit naar de aanpak van gebieden buiten de Natura 

2000-gebieden? 
 
RESP006:  Ja. 
 
Interviewer:  Vraag 5:  

 Op welke manier speelt infrastructuur en technologie een rol binnen het 
klimaatadaptatiebeleid als het om natuurbeheer en biodiversiteit gaat? 

 
RESP 006: Op de Ruilverkavelingsweg zijn we momenteel bezig met het realiseren van een 

waterbuffer waar circa 150 bomen ingepland worden die fungeren als stapstenen voor 
fauna, maar ook als waterberging. Maar er zijn veel buffers die nog veel te kaal zijn, ook al 
zijn ze daarbuiten aangeplant. Daar is voor zowel het waterschap als de gemeente nog 
winst te behalen. Alleen het nadeel is dat buffers veelal grenzen aan agrarische percelen 
en dat door bomen schaduwwerking kan optreden. Zeker als de buffer aan de zuidkant 
van het perceel wordt gerealiseerd. 

 
En zodoende kom je weer uit bij de belangen die er kunnen spelen. Je kunt veel willen, 
maar er zijn meer mensen die er wel of geen baat bij hebben en dat is of iets wel of niet 
gerealiseerd kan worden. Al is de realisatie van de waterbuffer met groenvoorziening 
wenselijk, toch is de inpassing niet eenvoudig en is dit wat anders dan het aanplanten van 
een bomenlaan aan een rijksweg. 

 
Interviewer:  Hoe ziet volgens jou de ideale waterberging er uit? 
 
RESP006:  Ik denk dat een mooi voorbeeld de zojuist genoemde buffer aan de Ruilverkavelingsweg 

is. Die buffer ligt langs de Vrakelberg in het kalkgrasland, dat is een vrij zeldzaam gebied, 
en daar gaan ze in de wegberm stapstenen maken met kalk om er voor te zorgen dat flora 
en fauna kunnen migreren. En naast het onderdeel van het project van de buffer wordt er 
een haag ingeplant langs de weg; hetgeen nu niet het geval is, en er komen extra bomen. 
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Dit zijn manieren om met klimaatadaptatie bezig te zijn, maar ook met een verbetering 
van de ecologische kwaliteit van het gebied. En daar kun je volgens mij winst uit halen. 

 
Interviewer:  De aanpak van de bermen wordt ook in andere interviews genoemd en het schijnt een vrij 

Limburgs probleem te zijn dat er geen bermen meer zijn of dat deze te smal zijn door 
agrarische bewerking. Daar is over aangegeven dat hier ook voor gemeenten nog winst uit 
te behalen is. Zeker als je dit bekijkt vanuit de migratie van flora en fauna in een gebied als 
het Geuldal, dat zou goed mogelijk kunnen zijn via de wegbermen. Maar je komt dan 
wederom ook op het creëren van draagvlak uit, zoals je ook eerder hebt genoemd. 

 
RESP006:  In onze gemeente zijn wij wellicht wat slecht bedeeld als het om de breedte van bermen 

gaat, want veelal is maximaal 1 meter berm van de gemeente. Maar er zijn ook bermen 
van meer dan een meter die door de jaren heen door boeren zijn afgesnoept en waar tot 
op 15 centimeter van de weg op wordt geboerd. En dat is niet wenselijk. Ik krijg er echter 
de vinger niet op, omdat we niet weten wat we hebben en wat exact van ons is. Dit moet 
eerst geïnventariseerd worden en vervolgens zullen die boeren moeten worden 
aangeschreven, maar dat kan een langdurig juridisch traject kunnen worden. 

 
Interviewer:  Vraag 6:  

 In hoeverre spelen andere (externe) factoren een rol als het om klimaatadaptatie gaat, 
specifiek voor natuurbeheer en biodiversiteit? 

             
RESP006:  Ik denk vooral dat de creativiteit van de mensen een groot probleem is in het creëren van 

oplossingen, maar ook het accepteren van negatieve effecten bijvoorbeeld van 
klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld het groenafval dat bij gemeenten vrijkomt, wordt nu nog 
voor grote bedragen afgevoerd. Maar er zijn ook gemeenten die het terugblazen naar de 
bermen in, waardoor er verrijking en verruiging van de bodem optreedt en dat is gewoon 
voor de ecologie niet goed. Van dat groenafval zou je ook pellets kunnen maken of 
bijvoorbeeld een biomassacentrale van een school laten werken. Dus ik denk dat er kansen 
genoeg liggen en dit is ook uit te leggen. Het is vooral een hele kleine groep, met de 
grootste mond, die dit soort projecten weet tegen te houden. 

 
Interviewer:  Communicatie is dat dan ook een belangrijk aspect? 
 
RESP006:  Ja, en daarnaast ook het durven van keuzes maken, ook al zijn bepaalde keuzes niet altijd 

even populair. Maar dat ligt vooral bestuurlijk erg gevoelig. 
 
Interviewer:  Vraag 7:  

 U heeft verschillende institutionele, organisatorische en infrastructurele factoren belicht 
die klimaatadaptatie beïnvloeden. Welke zijn volgens u het belangrijkst? 

 
 U noemde als obstakels, als het om klimaatadaptatiebeleid gaat voor natuurbeheer en 

biodiversiteit, de politieke wil en dus de wil om keuzes te maken, communicatie, 
menselijke bewustwording, eilandjescultuur, buiten Natura2000-gebieden is veel 
mogelijk, menselijk gedrag speelt een rol, qua hulpmiddelen en financieel is er van alles 
mogelijk om maatregelen te bekostigen. Maar u noemde ook problemen met andere 
maatregelen in het kader van duurzaamheid, stroperigheid van processen binnen de 
overheid, etc. Waar zou je moeten beginnen als het om klimaatadaptatiebeleid gaat? Wat 
is het belangrijkste? 
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RESP006:  Ik denk dat je landelijk moet accepteren dat je op een aantal locaties in het land, niet dat 

kan behalen wat je zou willen behalen. En dat moet je accepteren of juist communiceren. 
De Randstad is bijvoorbeeld een geheel ander gebied dan het landschap in Groningen, 
waar je grote vlaktes hebben met veel wind. En aan de andere kant heb je gemeenten met 
heel veel industrie, waar je met gemak veel zonnepanelen op daken kunt installeren. En 
daar is veel te halen. Dat zou eigenlijk op een hoger niveau aangepakt moeten worden en 
aangestuurd moeten worden. Je kunt gemeenten wel verplichten om per 2030 alle 
energie duurzaam op te laten wekken, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar je 
hoeft als gemeente ook dit niet op te lossen in eigen gemeenten. Om te kunnen voldoen 
aan de doelstellingen en om te voorkomen dat wij ons landschap vervuilen, kunnen wij 
ook elders investeren. Een mooi voorbeeld daarvan is het industrieterrein Avantis, wat 
ecologisch gezien niet waardevol is, maar op het gebied van klimaatadaptatie juist wel. Als 
gemeente kunnen we daar bijvoorbeeld investeren in het plaatsen van zonnepanelen op 
daken van bedrijfsgebouwen of grond kopen voor het plaatsen van windmolens. Maar 
gevoelsmatig heb ik het idee dat nu nog steeds de indruk bestaat dat we dit binnen de 
eigen gemeente moeten zien op te lossen. 

 
Interviewer: Kortom meer lokaal maatwerk is nodig en soms moet men ook over gemeentegrenzen 

heen kijken. Dat hoor ik u eigenlijk zeggen? 
 
RESP006:  Ja, ik denk als je naar het Geuldal kijkt, dat dit één van de meest complexe delen van 

Nederland is. Tenminste als je kijkt naar alle functies die in dit gebied vervuld worden. Kijk 
alleen al naar de 100.000 toeristen die dit gebied bezoeken. Die willen echter niet tegen 
zonneweides aankijken. Al zou dat in het kader van klimaatadaptatie wellicht wel wenselijk 
zijn. Ook hebben we ontzettend veel monumentale panden. De bewoners van deze 
monumenten moet je echter ook op een bepaalde manier faciliteren, want uiteindelijk 
moet het mogelijk zijn om doelstellingen ten aanzien van de energietransitie te behalen, 
ook al woont men in een monument. Je zult dit dan ook in een breder verband moeten 
zien, bijvoorbeeld door biomassa, geothermie of investeren in projecten binnen andere 
gemeente waar wel ruimte aanwezig is. Dat is dus ook een uitdaging. 

 
Interviewer:  Vraag 8:  

 Wat zijn de kansen en bedreigingen voor (verdere) beleidsverandering om 
klimaatadaptaties binnen het natuurbeheer en vergroting van de biodiversiteit in de 
toekomst aan te pakken? 

 
 RESP006: Ik denk dat als er geen gedegen beleid komt met betrekking tot het afkoppelen van het 

gas, dat dit een bedreiging vormt. Daar moet op korte termijn actie op worden 
ondernomen. Maar ook de zonneweides, die zijn in het landschap totaal niet wenselijk. En 
zou dat wel moeten, dan is dat niet eenvoudigweg in te passen in het landschap. 

 
Ten aanzien van kansen zie ik de aandacht om impact te verkleinen, bijvoorbeeld bij 
nieuwbouw en als dat niet kan, dan zou je een bijdrage kunnen doen in een potje. En van 
vanuit dit potje zou je compenserende maatregelen elders in de gemeente kunnen 
financieren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om ruimte te creëren om boeren te 
compenseren om maatregelen door te voeren die meer rekening houden met het 
landschap of met het klimaat. Hierdoor kan bij bijvoorbeeld schaduwwerking op het 
agrarisch perceel een boer gecompenseerd worden voor een stuk inkomstenderving of 
het minder bewerken van de grond tot aan de berm en daarmee een stuk compensatie 
aan de agrariërs meegeven om de berm te verruimen tot meer dan de huidige meter. Er 
zijn dan ook kansen genoeg. Je zult het echter wel moeten vastleggen en er zal budget 
vrijgemaakt moeten worden, maar als gemeente moeten wij op het gebied van groen, 
natuur en landschap best wel wat kunnen doen. Maar zoals eerder al aangegeven, zullen 
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we eerst moeten inventariseren wat we hebben. En dus hebben we in het voortraject nog 
een flinke slag te slaan. 

 
Er liggen kansen. Maar ik denk niet dat de kansen liggen in het binnen de eigen gemeente 
alles moeten willen behalen. Ik denk dat dit niet mogelijk is. Belangrijke aspecten ten 
aanzien van de kansen zijn vooral bewustwording, communicatie en het hierbij 
onderbouwen wat de waarde is van bomen, het uitleggen van het klimaatprobleem en de 
hierbij optredende klimaatsverandering. 

 
Interviewer: Vraag 9:  

 Is er nog iets dat u zou willen toevoegen of zijn er volgens u nog relevante punten die niet 
aan de orde zijn gekomen tijdens dit interview? 

 
RESP006: Ik denk dat ik alles heb verteld wat belangrijk is voor onze gemeente en vooral als het gaat 

om het behoud van ons landschap. Het is vooral het landschap dat in onze gemeente als 
eerste wordt geraakt als het om de klimaatverandering gaat en vooral de kleinschaligheid 
van ons landschap en de waarde op vierkante niveau. 

 
Het is dan ook belangrijk als gemeente om goed beleid op te zetten, bijvoorbeeld ten 
aanzien van bomen. Sommige bomen mogen gewoonweg niet gekapt worden. Maar ook 
de bewustwording speelt een rol. Een voorbeeld is het feit dat een makelaar mij 
benaderde en vroeg naar de regels ten aanzien van het kappen van een boom op het 
binnenplein van een monumentaal pand. Nu ben ik niet bekend met de boom die er staat, 
maar ik verwacht dat dit een paardenkastanje is. Dit is de enige boom die in dit gebied 
voor schaduwwerking zorgt en daarnaast is er waarschijnlijk sprake van een monumentale 
boom die naast ecologisch waardevol ook van cultuur historische waarde is. Die boom zou 
dus moeten schuiven voor een terras. Maar naar mijn mening wordt een dergelijke boom 
per definitie niet gekapt. 

 
Dit zie je ook bij zieke of dode bomen, waarbij burgers denken dat het zondermeer 
mogelijk is om een boom te kappen. Dat is uiteraard niet zo. Het zou immers burgers 
kunnen aanzetten tot het doden van bomen. Mensen weten dit ook niet en aan de andere 
kant wordt hier ook niet op gehandhaafd. Dus uiteindelijk gaat het op meerdere fronten 
fout. 

 
Maar het blijft ook belangrijk dat wij ons intern weten te vinden. En over het algemeen 
gaat dat goed en word ik regelmatig bij projecten betrokken en kan ik sturen op een stuk 
vergroening. Maar die interne communicatie is ook sterk afhankelijk van de persoon. 

End of audio recording     
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  Interview Transcript  
 
Interviewee:     Respondent RESP007 
Interviewer:    George van den Hove 
Duration recording:    00:45:44 [h:m:s] 
Date of interview:   May 21st, 2021 Time: 14:00-15:15 hour                                                                   
Location:     Online, using Skype 
Language used during interview:  Dutch           
Transcript Language:   Dutch          
Transcription software:  Amberscript  
    
 
 
Research  
Nature’s key to Climate Change Adaptation (CCA): A Qualitative Research on Local Achievements and 
Occurring Lock-ins in the Dutch Natura 2000-conservation Geuldal. 
 
Interview  
For this research a semi-structured interview structure is used, using open questions of the standard 
questionary drawn up for the Adapt Lock-in project. In order to find the answers to these standard 
questionaries in this transcription, these questions are literally mentioned in the text and are marked in 
orange colours. 
 
For elaborating the results of this interview, a verbatim transcribing is used, based on a converted audio-
recording into text – using Amberscript software. Subsequently the transcript is verified by the 
interviewer in which the audio recording is relistened multiple times, in order to guarantee a 
representable translation of audio recording into text. In some cases, the repetitions are excluded if 
possible, as well as hesitations, fillers, and stuttering are ignored.  
 
The respondent requested explicitly  to review the transcript. Therefore, the transcript is submitted to 
the respondent to guarantee the correct interpretation of the answers to the interview questions. 
However, the respondent did not further react. Even two reminders were sent, but no reaction of the 
respondent was received till June 29, 2021. Therefore, no further changes were made to the original 
transcript.  
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Start audio recording      
 
 
Interviewer: Voorafgaand aan het interview wil ik kort met u het toestemmingsprotocol bespreken. Dit 

protocol heeft u ook kunnen terugvinden in de bijlagen van de uitnodiging voor dit 
interview. 
 Ik ga ervan uit dat uw medewerking volledig vrijwillig is. 
 Ik wil u er verder op wijzen dat u het recht heeft om u voor, tijdens of na het 

interview terug te trekken tot één maand na dit onderzoek. U kunt dit doen door 
mij binnen één maand na dit interview per e-mail op de hoogte te stellen van uw 
besluit. 

 Verder mag u te allen tijde vragen stellen.  
 De data wordt geanonimiseerd. 
 Verder zal de data gedurende tien jaar bewaard worden op een dataserver, 

conform de AVG-voorwaarden. Uiteraard mag u de Open Universiteit altijd 
vragen welke gegevens over u zijn opgeslagen.  

 
Interviewer:  Van het interview maak ik een transcript welke ik, als u dat graag wilt, aan u kan laten 

toekomen.   
 
RESP007:  Ja, dat zou ik fijn vinden. 
 
Interviewer:  Afsluitend aan dit interview zal ik u informeren over het verdere verloop van dit project en 

dit onderzoek.  
 
 Het interview is semigestructureerd en bestaat uit open vragen. 
 
Interviewer:  Vraag 1:  

 Kunt u in het kort uw professionele achtergrond en uw huidige functie omschrijven? En is 
er hierbij een binding met de klimaatdimensie? 

 
 
RESP007: The information in question 1 is anonymized due to the respondent's traceable personal 

information (i.e., background, position, employer, etc.). Information can be obtained from 
the author of this thesis or from the ADAPT lock-in project team. 

 
Interviewer: Vraag 2:  

 Als we kijken naar klimaatadaptatie ten aanzien van natuurbeheer en biodiversiteit, hoe 
wordt klimaatadaptatie op dit moment toegepast? Is dit naar uw  mening voldoende? 

  
RESP007:  De gemeente Gulpen-Wittem richt zich al langere tijd op wateroverlast, omdat dit een hot 

item is binnen de gemeente. Maar voor droogte en hitte is nog te weinig aandacht. 
Recentelijk hebben we een update van de stresstest laten uitvoeren. Binnen de gemeente 
was er al een uitgebreide stresstest als het om wateroverlast en overstromingen gaat 
beschikbaar. Maar nu is er ook gekeken naar de aspecten hitte en droogte. De resultaten 
van de stresstest geven aanleiding om ook voor hitte en droogte meer aandacht te 
hebben. 

 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwio4u-9kILkAhWKzYUKHUejC3MQjRx6BAgBEAQ&url=https://trailerproject.eu/about/&psig=AOvVaw3yTDBMOxUwv0j-SV_4u3S1&ust=1565863976053746
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjU7NfSj4LkAhVGQBoKHa06CV4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.eurashe.eu/about/partners/university-oldenburg/&psig=AOvVaw3Ghe09ljCksSWlSaV4S-41&ust=1565863860897263


           

  

Page 220 van 317 

 

Interview Transcript 
Adapt-Lock in 

 
Interviewer:  Vraag 3:  

 Op welke manier(en) zou klimaatadaptatie volgens u beter kunnen worden toegepast in 
het huidige beleid? 

 
 U noemt hierbij hitte en droogte als aandachtspunt voor jullie gemeente. Zijn er nog 

andere zaken die u kunt noemen? 
 
RESP007:  Ja, naar mijn mening mag vergroening meer aandacht krijgen. Te vaak wordt nog gekozen 

voor verstening en dat houdt natuurlijk ook verband met hitte en droogte. Daar valt in 
ieder geval nog wel iets te behalen. We hebben daar ook tools voor, zoals bijvoorbeeld de 
watertoets. Die mag nog wat meer toegepast worden. Ik probeer dit in ieder geval in ieder 
project in te brengen.  

 
Interviewer:  Als het om vergroening gaat, wat is daarbij uw idee? Hoe zou dit er uit moeten zien? 
 
RESP007:  Met name in plaats van verharding meer groen, maar er zijn ook enkele projecten 

uitgevoerd met groene daken. Een voorbeeld is het project Qurios in Euverem. Vanuit de   
watertoets werden in dit plan hoge eisen gesteld aan waterberging. Men is toen gaan 
zoeken naar oplossingen en heeft men uiteindelijk gekozen om groene daken toe te 
passen. Maar je kunt natuurlijk ook groene gevels toepassen, al zijn die in deze gemeente 
nog niet toegepast. 

 
 Aan de andere kant is in onze gemeente relatief gezien, veel groen te vinden, waardoor 

hitte en droogte niet tot extremen leiden. Ik ben bekend met de resultaten van de 
stresstesten bij andere gemeenten. Als ik de resultaten dan vergelijk met de resultaten 
van de stresstest in onze gemeente, dan valt het relatief gezien mee. 

 
Interviewer:  Vraag 4:   

 Op welke manier wordt het klimaatadaptatie, als het om institutionele factoren of 
instituties gaat, door de huidige werkwijze beperkt? 

 
Kortom, hitte valt in jullie gemeente mee. Droogte is mogelijk wel een issue hoor ik u zeggen. 

Waarom is er tot dusver zo weinig aandacht voor droogte geweest? Wilde men niet? Of 
was men er nog niet klaar voor? 

 
RESP007:  Dat vind ik moeilijk te beoordelen, aangezien ik pas sinds september jl. voor deze 

gemeente werkzaam ben. Maar ik kan me voorstellen dat mijn voorganger daar mogelijk 
geen tijd voor heeft gehad om dit op te pakken. 

 
Interviewer:  Hoe is, in het kader van klimaatadaptatie, de samenwerking met andere partijen? 
 
RESP007:  In het kader van de risicodialoog hebben we bijvoorbeeld met het waterschap en de 

provincie overleg gehad. Omdat het een nieuw onderwerp is, ging de samenwerking in het 
begin erg moeizaam. Het was vooral aftasten. Maar het overleg gaat nu steeds beter. En 
uiteindelijk komen we steeds meer tot elkander, omdat we uiteindelijk allemaal dezelfde 
belangen hebben. 

 
Interviewer:  Kortom met betrekking tot overheidsorganisaties, te noemen het waterschap en de 

provincie, geeft u aan dat de samenwerking wel aardig loopt, maar hoe zit het met andere 
organisaties, Bijvoorbeeld agrariërs, particulieren en natuurbeheerorganisatie? Hoe is de 
samenwerking met deze organisaties? 
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RESP007:  Op dit moment heeft deze samenwerking nog niet echt vorm gekregen. Wel zijn er vanuit 

het verband met de Lijn 50-gemeenten (red. gemeente Eijsden-Margraten, Vaals, Gulpen-
Wittem) gesprekken gevoerd. Daarnaast is er vanuit de provincie Limburg een initiatief 
voor boeren en natuurorganisaties om duurzamer om te gaan met water en 
bodembeheer. Ten aanzien van dit initiatief is een boekwerk uitgekomen 'De 15 
maatregelen van water in balans'. Deze maatregelen worden gepromoot tijdens 
propositiegesprekken. 

 
Aanvullend heb ik, in het kader van de aanpak van wateroverlast, contact gehad met 
individuele boeren. Echter, tot op heden heeft dit niet geleid tot medewerking. Dus het 
gaat moeizaam. 

 
Interviewer: Wat is de reden hiervoor? 
 
RESP007: We bieden bijvoorbeeld een vergoeding aan voor het behoud van duurzaam grasland. Dit 

betekent dus dat de graslanden niet iedere vijf jaar wordt omgeploegd. Want dat is vaak 
het geval en het levert vooral op hellingen voor problemen. Echter, de boer wil de 
mogelijkheid openhouden om toch een keer wat anders te kunnen verbouwen, als 
grasland niet zo handig is. En ondanks de vergoedingen, die wij baseren op voornoemd 
boekwerk, wordt daar uiteindelijk niet verder op ingegaan. Ik denk dan ook dat de 
provincie daar wel een hele kluif aan gaat krijgen om dit gerealiseerd te krijgen. 

 
Hetzelfde zie je als we grond willen kopen voor de aanleg van waterbuffers. Een boer wil 
wel ruilen, maar niet verkopen. Het gaat dus moeizaam, vind ik. 

 
Interviewer:  Kortom, de menselijke houding speelt hierin een grote rol? 
 
RESP007:  Ja, ik denk het wel. Je komt immers aan de bedrijfsvoering en beperkt mensen in hun 

mogelijkheden, omdat boeren bijvoorbeeld alleen grasland mogen houden. Dus ik kan me 
voorstellen dat dit als ingrijpende veranderingen wordt ervaren. 

 
Interviewer:  Als we naar het doorvoeren van klimaatadaptatie kijken, speelt regelgeving binnen de 

implementatie hiervan een bepaalde rol? 
 
RESP007:  Ja, in mijn ogen is de regelgeving die aanzet tot het omploegen van grasland iedere vijf 

jaar, zo een voorbeeld. Sommige boeren ploegen het grasland enkel om de mogelijkheid 
te hebben, ooit andere gewassen te kunnen verbouwen op een bepaald perceel. Vooral 
voor de probleemlocaties vind ik het problematisch dat ooit gekozen is om dit beleid te 
veranderen, want ooit waren veel van dit soort percelen bedoeld als duurzaam grasland. 
Onder andere door de druk van agrariërs is dit beleid gewijzigd. En dat is nu vooral spijtig 
als het om het waterbeheer gaat. 

 
Interviewer:  Je bedoelt hiermee het beleid waar in het verleden het duurzaam grasland is weergegeven 

op kaarten? Dat beleid, daar heeft u het over? 
 
RESP007:  Ja, vroeger lag dat inderdaad vast op kaarten. 
 
 
Interviewer:  Spelen hulpbron of middelen ook een rol om klimaatadaptatie te implementeren of uit te 

voeren? 
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RESP007:  Financieel, bedoelt u? 
 
Interviewer:  Onder andere. 
 
RESP007:  Het is natuurlijk altijd beperkt wat we kunnen doen. We hebben wel financiële middelen, 

maar de implementatie en uitvoering in het kader van klimaatadaptatie is vooral 
afhankelijk van de medewerking die we krijgen. 

 
Interviewer:  U bedoelt hiermee dan feitelijk de medewerking van partijen, zoals de agrariërs, die de 

maatregelen zouden moeten uitvoeren? 
 
RESP007:  Ja, je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het afstaan van grond. Dat is een heikel punt 

voor agrariërs. Maar ook het omzetten van percelen of het anders inrichting van percelen. 
Ik denk dat deze zaken meer van belang zijn dan uiteindelijk de financiële middelen die 
daarvoor nodig zijn. 

 
Interviewer:  Speelt gebrek aan kennis bijvoorbeeld ook een rol? 
 
RESP007:  Bedoeld voor intern of de partners? 
 
Interviewer:  Kan allebei. 
 
RESP007:  Ik vind dat moeilijk om daar een oordeel over te vellen. In het algemeen vind ik dat we 

goed geïnformeerd worden, bijvoorbeeld door het voornoemde boekje dat we van de 
provincie hebben ontvangen met mogelijkheden als het om de aanpak van water gaat. En 
op het gebied van groen ben ik van mening dat er ook mogelijkheden zijn om aan 
informatie te komen. Ik denk als er een wil is, dan is het mogelijk om je in deze materie te 
verdiepen. 

 
Interviewer:  Kortom, de communicatie en informatie naar overheidsdiensten noemt u optimaal. Het 

probleem ligt wellicht meer in de richting van de uitvoerende partijen en dat daar wellicht 
een stuk kennis ontbreekt. 

 
RESP007:  Nou ja, ik denk niet dat kennis ontbreekt, maar het gaat om hun broodwinning. De agrariër 

die leeft van zijn land. 
 

 Een mooie aanpak is trouwens te zien op een documentaire op Netflix 'Kiss the Ground'. 
Dit soort problemen worden daar heel erg benadrukt. Het zijn voorbeelden uit andere 
landen waarbij je goed kunt zien hoe het mis kan gaan. Al vond ik de daarbij voorgestelde 
aanpak vrij rigoureus, maar in gebieden waar het fout is gegaan kon men het bodemleven 
en de waterhuishouding wel weer herstellen. 

  
Interviewer:  Vraag 5:  

 Op welke manier speelt infrastructuur en technologie een rol binnen het 
klimaatadaptatiebeleid als het om natuurbeheer en biodiversiteit gaat? 
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RESP007:  In onze gemeente hebben we veelal te maken met lössgrond. Dat is kleiachtige grond 

waarbij infiltreren haast onmogelijk is. Infiltreren in de lössgrond is mogelijk tot een paar 
centimeter per dag en daaronder zit een laag die enigszins filtreert en daarna volgt de 
bodemlaag van de formatie Vaals. En op dat niveau houdt infiltratie in de bodem echt op. 
Dus de conclusie is dat infiltratie erg moeizaam gaat. We proberen derhalve om het water 
op de locatie te houden. Op locatie waar het op grootschalig niveau mis kan gaan, vangen 
we het water op in waterbuffers. Dit is de meest veilige en beproefde manier om water 
tijdelijk op te slaan en vervolgens af te voeren.  

 
Interviewer:  Zijn dit dan de enige toepassingen die gebruikt worden? 
 
RESP007:  Er zijn ook nog andere methoden, echter deze zijn voornamelijk geschikt voor kleinere 

locaties. 
 

 Als het om wateroverlast gaat, dan gaat het om extreem weer. De riolering is berekend op 
‘een bui 10’. Dat is een relatief normale regenbui. In extreme neerslagsituaties doet de 
riolering niet veel. In dergelijke situaties moet je het vooral hebben van de oppervlakkige 
afstroming en de oppervlakkige bergingen. Daarnaast zorgt de lössgrond ervoor dat het 
effluent een vrij modderige substantie wordt. Hierdoor kiezen we ook bewust voor 
oppervlakteberging van afstromend water en dus niet voor ondergrondse bergingen. 
Daarnaast proberen we regenwater af te koppelen en zijn er zelfs ideeën om reinigende 
technieken in het rioolstelsel toe te passen. Maar als het om extreme omstandigheden 
gaat dan zijn de mogelijkheden eigenlijk zeer beperkt. 

 
Interviewer:  Wat zijn, uitgaande van uw kennis, alternatieven die nog niet aangewend worden? 
 
RESP007:  Op dit moment zijn we bezig met de bescherming van individuele huizen. Dus als het ware 

het nemen van maatregelen aan de voordeur om bescherming te bieden tegen 
wateroverlast. Een voorbeeld hiervan is het installeren van een drijvende klep die afsluit 
als het water hoog staat. 

 
Bij de beoordeling van mogelijke toepassingen kijk ik vooral naar het programma Water in 
Balans. Daarin zijn allerlei beproefde technieken opgenomen. Verder denk ik dat er nog 
veel kansen liggen in het verbeteren van de grondstructuur. Dat is eigenlijk al een bekende 
maatregel, maar daarvan heb ik hoge verwachtingen. 

 
Interviewer:  Bedoelt u daarmee het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem? Of bedoelt 

u iets anders? 
 
RESP007:  Ja. 
 
Interviewer:  Wat is de reden dat dit nog niet wordt toegepast? Staat dit nog in de kinderschoenen of 

bent u bekend met een andere reden? 
 
RESP007:  Vanuit het programma Water in Balans maken wij op dat dit een reductie van 10 millimeter 

kan opleveren. De vraag is echter of deze 10 millimeter extra infiltratie voldoende is en 
leidt dit tot een oplossing voor de wateroverlast. 

 
Interviewer:  Kortom, het feit dat de methode nog niet in voldoende mate is beproefd, is voor jullie een 

reden om af te wachten, omdat jullie nog niet weten of de methode interessant genoeg 
is. 
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RESP007:  Ja, eigenlijk zou je dit moeten kunnen berekenen met een rekenmodel waarbij de optie 

wordt doorgerekend naar het effect van de maatregel, op basis van het areaal (hectare) 
en de hellingsgraad. 

 
Interviewer:  Vraag 6:  

 In hoeverre spelen andere (externe) factoren een rol als het om klimaatadaptatie gaat, 
specifiek voor natuurbeheer en biodiversiteit? 

             
 Noem bijvoorbeeld COVID-19 pandemie dat de vorming van beleid vertraagd. Mogelijk zijn 

er ook nog andere factoren?   
 
 
RESP007:  De COVID-19 pandemie heeft zeker invloed gehad, zeker als het om het om overleggen 

gaat over de klimaatstresstesten. En andere externe factoren kan ik zo niet verzinnen. 
 
Interviewer:  Natuurrampen wellicht? 
 
RESP007:  Als je bijvoorbeeld naar de Peel kijk wordt daar bijvoorbeeld meer gelet op risico's van 

brand. Zeker door de aanwezigheid van veengronden onder de grond, maar hier spelen 
andere aspecten. 

 
Interviewer: Ik kan mij herinneren dat er een aantal jaren geleden overstromingen hebben 

plaatsgevonden in Slenaken. Al is dat voor uw tijd bij de gemeente Gulpen-Wittem, maar 
wellicht heeft u gemerkt dat deze overstromingen de aanzet hebben gegeven tot 
klimaatadaptatiebeleid of in ieder geval aanpassingen van het beleid ten aanzien van 
rioleringen of het waterbeheer? 

 
RESP007:  Ja, in zekere zin wel. Met de oplossingen zijn wij trouwens nog steeds bezig. Ik denk wel 

dat er door dit soort calamiteiten meer geld wordt vrijgemaakt om oplossingen te creëren. 
 
Interviewer:  Vraag 7:  

 U heeft verschillende institutionele, organisatorische en infrastructurele factoren belicht 
die klimaatadaptatie beïnvloeden. Welke zijn volgens u het belangrijkst? 

 
U noemde hierbij aandachtspunten als vergroening vs. verstening, menselijke attitude, het 
verbeteren van de grondstructuur, etc.  Hoe kan het klimaatadaptatiebeleid, naar uw 
mening, kijkend naar de genoemde punten het beste worden aangepakt? Wat is het 
belangrijkste punt? Waar beginnen we mee?    

 
RESP007:  Ik denk dat de belangrijkste partij hierin de agrariërs zijn, met name omdat zij de 

grootgrondbezitters zijn. Daarnaast geldt, in mijn beleving, dat de natuurbeheerders al 
heel veel doen. De grote winst is dan ook te halen bij de agrariërs. Ik heb dan ook hoge 
verwachtingen van het project propositie Heuvelland, waarbij de boer aan de hand wordt 
meegenomen en waarbij allerlei mogelijkheden worden voorgesteld en subsidies 
beschikbaar worden gesteld. Dit project is echter op dit moment nog in een pilotfase. Ik 
hoop echter dat dit project wordt voortgezet binnen het gehele Heuvelland. 

 
Interviewer:  Hoe zie je hier de rol van de gemeente in? 
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RESP007:  Wij proberen samen met het waterschap de probleemlocaties aan te pakken. Al is er nog 

veel onduidelijkheid is over wie nu verantwoordelijk is en dus wie wat moet doen. Ik vind 
de structuur dan ook soms moeilijk te doorzien. 

 
  In mijn beleving zie ik hierin vooral een sturende rol vanuit de provincie, de provincie 

Limburg, om zodoende taken en verantwoordelijkheden te verdelen. Mijn voorgangers 
hebben, voor de beeldvorming, bijvoorbeeld jarenlang discussie gevoerd met het 
waterschap over wie nu überhaupt verantwoordelijk is als het gaat om het verhelpen van 
de wateroverlast bij de burger. En dat moet je als overheid niet willen. 

 
Interviewer:  Een regionale aansturing heeft naar uw mening de voorkeur? 
 
RESP007:  Persoonlijk vind ik de aanpak van het afvloeiend water vanaf de landerijen, en dus ook 

modderstromen, meer iets voor het waterschap. Het waterschap heeft daartoe ook 
programma's, zoals bijvoorbeeld Water in Balans. Wij kunnen vervolgens de problemen 
aanpakken die niet groot of extreem genoeg zijn. Maar aan de andere kant moet je burgers 
niet jarenlang in onzekerheid laten of laten zitten met de gevolgen. Uiteindelijk pakt een 
overheid dit wel op, of de gemeente of het waterschap, maar ik denk dat we dit meer 
moeten structureren zodat taken van verschillende overheidsorganisaties duidelijker zijn. 

 
Interviewer:  Vraag 8:  

 Wat zijn de kansen en bedreigingen voor (verdere) beleidsverandering om 
klimaatadaptaties binnen het natuurbeheer en vergroting van de biodiversiteit in de 
toekomst aan te pakken? 

 
RESP007:  Ik denk dat de grootste bedreiging de verdroging betreft. Verdroging is nu nog steeds 

onderbelicht. Ik zie dit ook als een groter probleem dan wateroverlast. 
 

Kansen, of beter gezegd het benutten van kansen, zie ik vooral in de samenwerking, 
kennisoverdracht, stimuleren van agrariërs om over te gaan tot maatregelen. Aan de 
andere kant moet men rekening houden met het feit dat agrariërs op dit moment door 
een transitietraject gaan, bijvoorbeeld met betrekking tot bijvoorbeeld de 
stikstofdepositie. Het zou mooi zijn om agrariërs een oplossing te bieden waar alles in 
wordt meegenomen. 

 
Interviewer:  Hoe zouden we, volgens u, verdroging het beste kunnen aanpakken? 
 
RESP007:  Dat is een moeilijk aspect, daar de lokale bodem zo slecht infiltreert. In mijn beleving zou 

je het water meer moeten vasthouden in de beekdalen en dus in de natuurgebieden. 
Daarnaast heeft het de voorkeur om zorg te dragen voor het feit dat de velden jaarrond 
groen zijn door middel van groenbemesters bijvoorbeeld. 

 
Interviewer: Vraag 9:  

 Is er nog iets dat u zou willen toevoegen of zijn er volgens u nog relevante punten die niet 
aan de orde zijn gekomen tijdens dit interview? 

 
RESP007:  Wellicht is het een beetje onderbelicht gebleven, maar als gemeente zijn we ook bezig 

met het stimuleren om klimaatadaptatie vorm te geven bij burgers, bijvoorbeeld de 
regentonnenactie, subsidieverstrekking voor het afkoppelen van de HWA 
(hemelwaterafvoer) en er komt een mogelijkheid voor meer vergroening. 
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Interviewer:  Kortom, sturingsmechanisme, zoals subsidies en heffingen, zijn ook van belang om doelen 

te bereiken? 
 
RESP007:  Ja, al vind ik dat men eerst moet beginnen met stimuleren, waarbij je een groep voorlopers 

krijgt, en langzamerhand overgaat tot verplichte maatregelen. Zo doen we dat ook bij het 
afkoppelen van de regenwaterafvoer bij huizen. We zijn begonnen met het stimuleren en 
door een verordening, die volgend jaar zal worden vastgesteld, gaan we bij 
afkoppelprojecten verplichten om ook de voorgevel af te koppelen. Al zijn het allemaal 
kleine maatregelen, maar uiteindelijk zullen ze allemaal hun steentje bijdragen. 

 

End of audio recording      
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  Interview Transcript  
 
Interviewee:     Respondent RESP008 
Interviewer:    George van den Hove 
Duration recording:    00:37:58 [h:m:s] 
Date of interview:   May 31, 2021  Time: 09:00-09:45 hour                                                                    
Location:     Phone call 
Language used during interview:  Dutch           
Transcript Language:   Dutch          
Transcription software:  Amberscript  
    

 
 

Research  
Nature’s key to Climate Change Adaptation (CCA): A Qualitative Research on Local Achievements and 
Occurring Lock-ins in the Dutch Natura 2000-conservation Geuldal. 

 
Interview  
For this research a semi-structured interview structure is used, using open questions of the standard 
questionary drawn up for the Adapt Lock-in project. In order to find the answers to these standard 
questionaries in this transcription, these questions are literally mentioned in the text and are marked in 
orange colours. 
 
For elaborating the results of this interview, a verbatim transcribing is used, based on a converted audio-
recording into text – using Amberscript software. Subsequently the transcript is verified by the 
interviewer in which the audio recording is relistened multiple times, in order to guarantee a 
representable translation of audio recording into text. In some cases, the repetitions are excluded if 
possible, as well as hesitations, fillers, and stuttering are ignored.  
 
The respondent requested the opportunity to verify and review the interview transcript. The transcript 
was therefore, submitted by email on June 1st, 2021. This opportunity to review is not being used by this 
participant.  
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Start audio recording      
 
Interviewer: Voorafgaand aan het interview wil ik kort met u het toestemmingsprotocol bespreken. Dit 

protocol heeft u ook kunnen terugvinden in de bijlagen van de uitnodiging voor dit 
interview. 
 Ik ga ervan uit dat uw medewerking volledig vrijwillig is. 
 Ik wil u er verder op wijzen dat u het recht heeft om u voor, tijdens of na het interview 

terug te trekken tot één maand na dit onderzoek. U kunt dit doen door mij binnen 
één maand na dit interview per e-mail op de hoogte te stellen van uw besluit. 

 Verder mag u te allen tijde vragen stellen.  
 Data wordt geanonimiseerd. 
 Verder zal de data gedurende tien jaar bewaard worden op een dataserver, conform 

de AVG-voorwaarden. Uiteraard mag u de Open Universiteit altijd vragen welke 
gegevens over u zijn opgeslagen.  

 
 Afsluitend aan dit interview zal ik u informeren over het verdere verloop van dit project en 

dit onderzoek.  
 
 Het interview is semigestructureerd en bestaat uit open vragen. 

 
Interviewer:  Vraag 1:  

 Kunt u in het kort uw professionele achtergrond en uw huidige functie omschrijven? En is 
er hierbij een binding met de klimaatdimensie? 

 
RESP008: The information in question 1 is anonymized due to the respondent's traceable personal 

information (i.e., background, position, employer, etc.). Information can be obtained from 
the author of this thesis or from the ADAPT lock-in project team. 

 
 … ARK is een organisatie die zich hard maakt voor meer én vooral ook wildere natuur in 

Nederland en in de grensstreken. Bij ARK werken we altijd op projectbasis, waarbij we een 
projectvoorstel schrijven voor een financier. Dat betekent concreet dat als er geld 
beschikbaar is, schrijven we aan projectvoorstel en als het voorstel vervolgens 
gehonoreerd wordt, dan voeren we dat uit. Bijvoorbeeld zoals we dat nu in het Geuldal 
doen, waarbij we ons richten op klimaatadaptatie in het kader van platteland in 
ontwikkeling (POP3). In dit Europees project, dat door Europese gelden wordt 
gefinancierd, richten we ons met name op natuurontwikkeling. De aandacht gaat daarbij 
vooral uit naar het vasthouden van het water op de plaats waar de regen valt of het 
vertraagd afvoeren van het water richting de beken en grote rivieren. Zo wordt getracht 
om wateroverlast te voorkomen op plekken waar knelpunten zijn, veelal tussen beekjes 
en bewoning. Tegelijkertijd kunnen we ook een impuls geven aan de natuur en het 
landschap. Dit project in Zuid-Limburg heb je kunnen zien in een uitzending van Vroege 
Vogels. 

 
Interviewer:  Die betreffende uitzending ging inderdaad over het Geuldal. 
 
RESP008: Ja, het betreft een gebied wat ontzettend toeristisch is en dat maakt het landschappelijk 

gezien heel interessant. 
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Interviewer:  Wie zijn jullie opdrachtgevers of financiers? 
 
RESP008:  Voor dit project is dat de Europese Unie. Maar het kan ook de provincie Limburg zijn en 

soms zelfs particuliere organisaties, zoals de Elisabeth Strouven stichting. Gemeenten 
komen echter minder vaak voor als opdrachtgever, al werken we wel veel samen met 
gemeenten, omdat we vaak op gemeentelijke gronden plannen uitvoeren. Echter 
financieel gezien is de bijdrage vanuit gemeenten niet groot. Veelal betreft het 
bijvoorbeeld projecten in het kader van natuureducatie. Dat proberen we meestal te 
integreren in verschillende projecten door de gemeente erbij te betrekken om aan te 
haken bij een stukje natuureducatie voor een bepaald project. 

 
Interviewer: Vraag 2:  

 Als we kijken naar klimaatadaptatie ten aanzien van natuurbeheer en biodiversiteit, hoe 
wordt klimaatadaptatie op dit moment toegepast? Is dit naar uw  mening voldoende? 

 
RESP008:  Het kan altijd beter. Ik ben echter niet zo goed op de hoogte van het beleid van 

gemeenten, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg. Dus ik ben maar voor een deels bekend met 
hetgeen gemeenten aangeven wat ze aan klimaatadaptatie gaan doen en willen bereiken. 

 
Interviewer:  Bekijk het vanuit uw eigen professie, als bioloog en ecoloog, hoe ziet u de stand van zaken 

op het gebied van klimaatadaptatie, als het om natuurbeheer en biodiversiteit gaat? Zijn 
we dan naar uw mening goed op weg? Is het voldoende of zijn er nog veranderingen 
nodig? 

 
RESP008:   Nee, het kan altijd veel beter. Op veel locaties blijft de aanpak van klimaatadaptatie als het 

om natuurbeheer en biodiversiteit gaat achter. Dit is vooral te wijten aan de traagheid 
waarop overheidsorganisaties reageren. Bij particulieren of individuele boeren is dat 
bijvoorbeeld anders. Die benaderen ons vanwege een voorhanden zijnde regeling waar ze 
interesse in hebben, bijvoorbeeld het planten van bomen op bijvoorbeeld een grote 
grashelling. Maar het kan ook zijn dat een boer ons benaderd met de vraag om weilanden 
extensiever te begrazen, dus niet meer maaien, en daarnaast is de boer bereid om een 
haag aan te planten. Dit soort projecten zijn uiteraard snel uitgevoerd. Het is echter ons 
werk om die boeren te vinden. 

 
Als het om gemeentegrond gaat, dan is dat echter een ander verhaal. Bijvoorbeeld als er 
een stuk gemeentegrond is dat we graag zouden willen betrekken bij een project, dan is 
dat gewoonweg een lang traject om dat voor elkaar te krijgen. En het gaat niet zozeer om 
het vinden van de juiste mensen, want het netwerk hebben we inmiddels wel gevonden, 
maar vooral om een project op te tuigen in een vorm die ook past binnen een 
gemeentelijke organisatie of bij een provincie. 

 
Interviewer:  Vraag 3:  

 Op welke manier(en) zou klimaatadaptatie volgens u beter kunnen worden toegepast in 
het huidige beleid? 

 
RESP008:  Ik heb het idee dat de lijntjes tussen organisatie, zoals het waterschap, de provincie en 

gemeenten met betrekking tot specifieke onderwerpen of thematische aanpak niet overal 
inzichtelijk is. Dat belemmert het integraal werken. Het zou dus eenvoudiger moeten zijn 
om informatie te vinden. Bijvoorbeeld waar de organisaties allemaal mee bezig zijn of wat 
hun opgave is. Met name voor particulieren is dit heel lastig. Je kan die informatie niet 
eenvoudig opzoeken. Je moet het vooral weten. Een particulier zou eindeloos naar deze 
informatie moeten zoeken. 
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Naar aanleiding van de uitzending van Vroege Vogels zijn wij bijvoorbeeld benaderd door 
twee particulieren uit het Geuldal, die overtuigd waren van het feit dat er drainages op 
hun grondgebied lag. Ze stelden de vraag of het mogelijk was om die drainages op te 
sporen en weg te halen. Voor zover dat past binnen ons project kan dat en is dat snel 
geregeld. Maar als een particulier met zo'n vraag bij de gemeente of provincie aanklopt, 
dan kan dat niet zomaar geregeld worden, ook al zijn hiervoor doelstellingen opgesteld. 
Een particulier kan dit niet op een eenvoudige manier organiseren. 

 
Interviewer:  Je geeft dus aan dat het organiseren van kleinschalige projecten door kleinere partijen 

lastig is of in ieder geval worden dergelijke projecten in de uitvoering sterk beperkt door 
het systeem, om het zo te noemen? 

 
RESP008:  Ja, dat klopt. Als organisatie zijn, we nu al een aantal jaren bezig met het opbouwen van 

een netwerk van mensen die je nodig hebt om projecten voor elkaar te krijgen. Dat is 
gewoon jarenlang werk en dat zou dus wel verbeterd mogen worden. 

 
Interviewer:  Wat is met name het probleem in het Geuldal? Zijn dat dit de drainages, zoals we die 

konden zien in de aflevering van Vroege Vogels, waarbij het water zo snel mogelijk wordt 
afgevoerd? 

 
RESP008:  Ja, het komt deels hierdoor. Voor een ander deel komt dit ook door de wijze waarop het 

gebied is opgebouwd. Er is sprake van een geaccidenteerd gebied. Dat betekent dat als er 
op het plateau een regenbui valt, dat het water in no-time onder in het dal is. Dat komt 
omdat er hellingen zijn, maar ook omdat de velden vrij kaal zijn vanwege de vrij intensieve 
landbouw die op deze terreinen wordt gedreven. Er zijn weilanden die gemaaid zijn en 
akkers die bij flinke regenbuien afspoelen. Zo ontstaat er een erosieprobleem én daarnaast 
een probleem dat al dat afstromend water in een betrekkelijk klein gebied zich verzameld, 
in bijvoorbeeld de beken, en dat levert vervolgens knelpunten op bij bijvoorbeeld bruggen, 
etc. 

 
Interviewer:  Vraag 4:   

 Op welke manier wordt het klimaatadaptatie, als het om institutionele factoren of 
instituties gaat, door de huidige werkwijze beperkt? 

 
 U noemde al de overheid, maar is dat ook bij andere partijen, bijvoorbeeld 

natuurbeheerorganisaties, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Stichting 
Limburgs Landschap die een groot deel van het Geuldal in eigendom en beheer hebben? 
Hoe werken die samen? En werken deze organisaties ook samen met andere organisaties 
of overheden?   

 
RESP008:  De terreinbeherende organisatie, of TBO’s, die weten elkaar, als het om samenwerken 

gaat, wel goed te vinden. Het probleem zit veelal in de opbouw van de organisaties, omdat 
de personele en financiële capaciteit vooral in het beheer zitten, omdat het 
beheerorganisaties zijn. Dus voor nieuwe projecten of ontwikkelingen kost dat veelal wat 
meer moeite. Veelal kunnen wij dan ook die aanvulling doen als stichting ARK en werken 
wij regelmatig op de terreinen van de TBO’s. Maar omdat de natuurgebieden redelijk goed 
worden beheerd, zijn ook daar op een gegeven moment verdere maatregelen uitgeput. 
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Maar wat je ook ziet, is dat een subsidieverlener van mening is dat bepaald werk ook als 
beheerwerk kan worden opgepakt. En zodoende mag je deze werkzaamheden dan ook 
niet opvoeren voor de subsidieregeling. En zo kom je op het volgend probleem, want voor 
beheerorganisatie is er niet zondermeer geld vrij te maken uit beheergelden en als de 
subsidieverlener bij het standpunt blijft dat dergelijke werkzaamheden als beheer moeten 
worden gezien, dan betekent dat veelal het einde van het project, omdat er geen geld 
beschikbaar is, want beheergelden zijn niet zondermeer voor allerlei projecten 
beschikbaar. 

 
Interviewer:  Heeft dat te maken met regelgeving? Of hoe moet ik dat zien? 
 
RESP008:  Nee, dat heeft veelal te maken met de projectvoorwaarden. Recentelijk hebben we dat 

meegemaakt bij een aanvraag voor een provinciale subsidie voor een project. Als we een 
projectvoorstel indienen, dan is het gewoon dat we nog een aantal extra vragen krijgen. 
Maar men kan ook van mening zijn dat de bijdrage van de TBO’s als algemene 
beheermaatregelen worden gerekend. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om de aanplant 
van extra struwelen, het plaatsen van rasters die daarbij horen, het creëren van extra 
bosranden of het omvormen van naaldbos naar loofbos bijvoorbeeld. Dus dat financieren 
ze dan niet onder de subsidie. 

 
Interviewer: En dan is zo'n TBO een probleem, omdat het geen middelen heeft om een project uit te 

voeren, bijvoorbeeld in het kader van klimaatadaptatie. 
 
RESP008:  Ja. 

 
Interviewer:  Speelt menselijke attitude hierbij ook een rol van betekenis? Dus de houding van mensen 

tegenover de aanpak van het klimaatprobleem of klimaatadaptatie in dit geval ten aanzien 
van natuurbeheer en biodiversiteit. Willen mensen het probleem niet inzien of spelen 
andere belangen een rol in hun houding? 

 
RESP008:  Bij de TBO’s en overheden zit het wel tussen de oren dat er sprake is van een probleem en 

dat klimaatadaptatie aangepakt moet worden. Maar met het veldwerk kom ik ook in 
contact met burgers die naast een perceel van een project wonen. En soms is hun reactie 
dan ook dat ze het erg overdreven vinden en dat ze zich afvragen of er zoveel geld en 
energie besteed moet worden in bijvoorbeeld het weghalen van drainages die een boer 
met veel moeite 20 jaar geleden in de grond heeft gelegd om er ‘goede grond’ van te 
maken. Dus daar zit veelal een stuk nostalgie die emoties oproept. Maar of dat de kern 
van de zaak is, waarom mensen het niet zoals een groot probleem zien, dat weet ik niet. 

 
Interviewer:   Werkt het dan wel als je uitleg geeft waarom wij het doen? Of hebben mensen gewoon 

een bepaalde mening? 
 
RESP008:  Ze begrijpen wel wat ik zeg. Maar ze zien het niet als een groot probleem. 
 
Interviewer:  Dus mensen weten wel dat er iets moet gebeuren en dat snappen ze ook wel, maar het 

ontbreekt aan de wil? 
 
RESP008:  Ja, het gebeurt, maar voor hen was dit niet nodig. 
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Interviewer:  Vraag 5:  

 Op welke manier speelt infrastructuur en technologie een rol binnen het 
klimaatadaptatiebeleid als het om natuurbeheer en biodiversiteit gaat? 

 
RESP008: Ja, of het belemmert weet ik niet. Maar er zijn wel waterbuffers aangelegd op locaties, 

omdat er nou eenmaal ergens staat dat er zoveel buffers aangelegd moeten worden. Deze 
waterbuffers liggen dan vaak op verkeerde plekken, omdat het bijvoorbeeld niet mogelijk 
was om de grond op de juiste locatie aan te kopen. Daartoe wordt een ander terrein 
aangekocht, omdat dit nu eenmaal in een plan staat. Maar er zijn ook waterbuffers die wel 
werken. Met het waterschap hebben wij bijvoorbeeld een aantal buffers beter ingepast in 
het landschap, bijvoorbeeld door aanplant rondom de buffers te realiseren. Maar omdat 
de buffers te allen tijde bereikbaar moeten zijn voor opschoning, is natuurontwikkeling in 
combinatie met waterbuffers beperkt. 

 
Interviewer:  Hoe zit het met infrastructuur in het Geuldal, als het om klimaatadaptatie gaat? Zie je daar 

aandachtspunten? 
 
RESP008: Als je het over de infrastructuur van dieren en planten hebt, dan kan dat altijd verbeterd 

worden. Er is in het Geuldal helaas sprake van een enorme versnippering. Maar hier liggen 
wel kansen. Bijvoorbeeld door de plateaus en beken te bestemmen als natuur, waarmee 
deze terreinen daadwerkelijk omgevormd kunnen worden tot corridors. Tegenwoordig 
noemen wij dit corridors, maar voor allerlei flora- en faunasoorten zijn deze terreinen niet 
te gebruiken als corridor, omdat ze bijvoorbeeld te kaal zijn tot op de beekoevers of de 
randen van het bos tot aan de plateaus heel strak zijn afgekapt om vervolgens over te gaan 
in strakke graslanden. Dus hier zijn mogelijkheden voor verbetering mogelijk. 

 
Interviewer:  Kunt u een voorbeeld noemen van een terrein dat idealiter is opgebouwd? 
 
RESP008:  Een voorbeeld kun je vinden in Vijlen, waar het Vijlenerbos in de richting van Wolfhaag 

overgaat naar een meer agrarisch gebied. Dit is een fantastische plek die goed kan 
fungeren als een voorbeeldgebied over de wijze waarop de inrichting van het land  
ecologisch goed zou kunnen functioneren. Het bos gaat hier namelijk over in een mooie 
bosrand, struweelrand, en gaat dan over naar extensief grasland waar begraasd wordt - 
maar niet te intensief. Dus begrazing met weinig vee, waardoor er allerlei struwelen en 
bosjes ontstaan. Daarnaast kunnen ook de aanwezige waterbronnen vrij afstromen en is 
er in dit gebied daardoor veel ruimte voor allerlei flora- en faunasoorten, ook al ligt  er 
aangrenzend een agrarisch gebied, wat meer of minder intensief wordt gebruikt. Maar dat 
misstaat niet in het landschap. 

 
Dus het is ook niet zo dat de landbouw in z’n geheel zou moeten verdwijnen, omdat er 
geen plek meer voor is. Integendeel zelfs. Ik ben wel van mening dat het vaak te intensief 
wordt gebruikt en dat percelen wel wat meer opgedeeld zouden kunnen worden, 
bijvoorbeeld door de aanplant van struwelen, de graslanden wat extensiever te gebruiken, 
en minder akkers op de hellingen. Het zijn maatregelen die in principe overal gelden en 
dus ook in het Geuldal. 

 
Interviewer:  Vraag 6:  

 In hoeverre spelen andere (externe) factoren een rol als het om klimaatadaptatie gaat, 
specifiek voor natuurbeheer en biodiversiteit? 
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RESP008: Ik denk dat elke fikse hoosbui impact heeft en aanzet tot bewustwording, bijvoorbeeld dat 

het steeds erger wordt. Dat geldt zowel voor overheidsorganisaties alsook voor burgers. 
In feite geldt dat voor iedereen. Het is voelbaar voor iedereen. Zo is ook ons project met 
betrekking tot de aanpak van klimaatadaptatie in het Geuldal ontstaan. Door enorme 
overlast door een hoosbui in 2012 in Slenaken is het Waterschap begonnen met het 
bedenken van maatregelen. Dit soort factoren spelen dus zeker een rol als het om 
beleidsvorming gaat in het kader van klimaatadaptatie. Aanvankelijk had het waterschap 
een dam willen bouwen. Echter door burgerinitiatieven, die tegen de dam zijn, zijn wij 
uiteindelijk als stichting betrokken geraakt bij dit project. Hierbij zien we de dam mogelijk 
wel als noodzakelijk, maar stelden we de vraag of de dam niet kleiner kon zijn of dat er 
meer gebruik kon worden gemaakt van natuurlijke maatregelen om het probleem of een 
deel daarvan op te lossen. 

 
Maar ook incidenten, bijvoorbeeld met de gescheurde mestzak, waarbij ophef ontstaat en 
de Geul weer even in beeld komt. Hierbij wordt dan niet alleen de focus gelegd op het 
incident, maar vaak wordt het probleem uiteindelijk breder getrokken er wordt naast de 
waterkwaliteit ook de waterkwantiteit betrokken en dan heb je het over klimaatadaptatie 
en zo wordt dit aspect er ook bij betrokken. 

 
Interviewer:  Vraag 7:  

 U heeft verschillende institutionele, organisatorische en infrastructurele factoren belicht 
die klimaatadaptatie beïnvloeden. Welke zijn volgens u het belangrijkst? 

 
U noemde  verschillende factoren die een rol spelen bij klimaatadaptatiebeleid, o.a. de 
besluitvormingsprocessen binnen overheidsorganisaties besluitvorming, emoties bij 
burgers, middelen, samenwerking tussen organisaties, etc. Welke van deze genoemde 
factoren is de belangrijkste voor klimaatadaptatie, of waar zouden we moeten beginnen 
als het om klimaatadaptatie gaat?   

 
RESP008: Nu je deze opsomming noemt, komt er nog iets ander bij mij op en wel een belangrijke 

factor waar wij aan werken. Dit heeft betrekking op bewustwording die wij op een andere 
manier aanpakken dan andere organisaties. Het betreft de bewustwording van burgers. 
Dat kan doordat je burgers tegenkomt in het veld, maar onze stichting organiseert ook 
expliciet excursies en educatie op scholen. Het is wellicht te zien als een zijdelings traject, 
maar het behoort ook tot de uitvoering. Ook al gaat dit wat trager. 
Mensen kunnen zo aan d'n lijve ondervinden waar we het eigenlijk over hebben, wat is het 
totaalplaatje om klimaatadaptatie heen en hoe ziet dat er in het veld daadwerkelijk uit. 
Het geeft vooral meer draagvlak voor de uitvoering. Je krijgt gewoon een andere tendens 
als mensen op excursie meegaan of kinderen thuiskomen met verhalen wat ze in het veld 
over klimaatadaptatie geleerd hebben. Dit is een belangrijke factor als het om de 
uitvoering van klimaatadaptatie gaat. 

 
Interviewer:  Dus u noemt het draagvlak creëren als een belangrijke factor om mee te beginnen en 

bewustwording is daar uiteraard een onderdeel van? 
 
RESP008: Ja. 
 
Interviewer:  Vraag 8:  

 Wat zijn de kansen en bedreigingen voor (verdere) beleidsverandering om 
klimaatadaptaties binnen het natuurbeheer en vergroting van de biodiversiteit in de 
toekomst aan te pakken? 
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RESP008: De kansen zijn dat, aangezien het klimaatprobleem steeds nijpender wordt, dat er meer 

geld wordt vrijgemaakt en dat er dus ook meer kan worden gedaan aan klimaatadaptatie. 
De grootste bedreiging daarbij is dat er zoveel geld is dat iedereen achterover gaat leunen 
en dat er te weinig gedacht gaat worden aan het uitvoeren van maatregelen. 

 
Er wordt dan vooral veel gesproken over klimaatadaptatie en er worden allerlei plannen 
gemaakt, maar de investering in het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen blijft 
beperkt. De uitvoering is dan veelal niet ingecalculeerd. De programma's die ontstaan gaan 
vooral over het maken van plannen. Hierbij wordt wel een deel van het budget 
gereserveerd voor de uitvoering. Echter, dat is maar een fractie van het budget. Wat je 
graag zou willen, is dat 70% van het budget naar de uitvoering gaat, maar waarschijnlijk 
gaat er maar 20% naar de uitvoering. 

 
Interviewer: Vraag 9:  

 Is er nog iets dat u zou willen toevoegen of zijn er volgens u nog relevante punten die niet 
aan de orde zijn gekomen tijdens dit interview? 

 
RESP008: Ik neem aan dat je nog met andere TBO’s gaat praten of met de Elisabeth 

Strouvenstichting, maar ik zou me vooral juist ook richten op organisaties die niet zo met 
de uitvoering bezig zijn. Bijvoorbeeld overheden, gemeenten, provincie en 
waterschappen. 

 

End of audio recording      
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  Interview Transcript  
 
Interviewee:     Respondent RESP009 
Interviewer:    George van den Hove 
Duration recording:    00:31:24 [h:m:s] 
Date of interview:   June 4th, 2021  Time: 14:00-14:45 hour                                                                    
Location:     Zoom 
Language used during interview:  Dutch           
Transcript Language:   Dutch          
Transcription software:  Amberscript  

This interview transcript is verified by the respondent    
  
Research  
Nature’s key to Climate Change Adaptation (CCA): A Qualitative Research on Local Achievements and 
Occurring Lock-ins in the Dutch Natura 2000-conservation Geuldal. 

 
Interview  

 For this research a semi-structured interview structure is used, using open questions of the standard 
questionary drawn up for the Adapt Lock-in project. In order to find the answers to these standard 
questionaries in this transcription, these questions are literally mentioned in the text and are marked in 
orange colours. 

 
 For elaborating the results of this interview, a verbatim transcribing is used, based on a converted audio-

recording into text – using Amberscript software. Subsequently the transcript is verified by the 
interviewer in which the audio recording is relistened multiple times, in order to guarantee a 
representable translation of audio recording into text. In some cases, the repetitions are excluded, if 
possible, as well as hesitations, fillers, and stuttering are ignored.  

 
 The respondent requested explicitly to review the transcript. Therefore, the transcript is submitted to 

the respondent to guarantee the correct interpretation of the answers to the interview questions. 
Remarks were received on June 12th, 2021 and have been incorporated into this definitive version of the 
interview transcript. Remarks made by the respondent were minor adjustments of textual corrections 
and did not mean another interpretation of the interview itself. No added remarks were made.  
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Start audio recording      
 
Interviewer: Voorafgaand aan het interview wil ik kort met u het toestemmingsprotocol bespelen. Dit 

protocol heeft u ook kunnen terugvinden in de bijlagen van de uitnodiging voor dit 
interview. 
 Ik ga ervan uit dat uw medewerking volledig vrijwillig is. 
 Ik wil u er verder op wijzen dat u het recht heeft om u voor, tijdens of na het 

interview terug te trekken tot één maand na dit onderzoek. U kunt dit doen door 
mij binnen één maand na dit interview per e-mail op de hoogte te stellen van uw 
besluit. 

 Verder mag u te allen tijde vragen stellen.  
 Data wordt geanonimiseerd. 
 Verder zal de data gedurende tien jaar bewaard worden op een dataserver, 

conform de AVG-voorwaarden. Uiteraard mag u de Open Universiteit altijd 
vragen welke gegevens over u zijn opgeslagen.  

 
Afsluitend aan dit interview zal ik u informeren over het verdere verloop van dit project en 
dit onderzoek.  
 
Het interview is semigestructureerd en bestaat uit open vragen. 

 
Interviewer:  Vraag 1:  

 Kunt u in het kort uw professionele achtergrond en uw huidige functie omschrijven? En is 
er hierbij een binding met de klimaatdimensie? 

 
RESP009:  The information in question 1 is anonymized due to the respondent's traceable personal 

information (i.e., background, position, employer, etc.). Information can be obtained from 
the author of this thesis or from the ADAPT lock-in project team. 

  
 
Interviewer: Vraag 2:  

 Als we kijken naar klimaatadaptatie ten aanzien van natuurbeheer en biodiversiteit, hoe 
wordt klimaatadaptatie op dit moment toegepast? Is dit naar uw  mening voldoende? 

 
 RESP009:  Dit zeg ik uit eigen ervaring, dus niet vanuit de vereniging BoerenNatuur, maar de conclusie 

is simpelweg dat er te weinig is gedaan. En dat blijkt ook uit mijn onderzoek. In mijn 
onderzoek heb ik teruggekeken tot aan de jaren 60, waarbij ik alle beleidsterreinen op het 
gebied van natuur, milieu en landbouwbeleid heb betrokken en daar maakt het klimaat 
ook deel van uit. Maar de conclusie is dat het nog steeds niet goed gaat, want de 
achteruitgang van de natuur is nog steeds niet tot stilstand gebracht. In dat opzicht, doen 
wij absoluut niet genoeg. 

 
Interviewer:  Wat zou dan bijvoorbeeld beter kunnen? 
 
RESP009:  Het is uitermate complex en er is een transitie nodig. Een transitie waarin consumenten 

en burgers een rol van betekenis hebben. Maar ook consumenten en burgers zijn niet 
eenvoudig te verleiden om ander gedrag te vertonen. Daar zit in mijn ogen een belangrijk 
punt van betekenis en als overheid zou je hier wat meer op moeten sturen, maar de 
overheid is op dit moment terughoudend. En die terughoudendheid is ook een 
ontwikkeling die al decennia loopt. Zat de overheid aanvankelijk overal bovenop, is thans 
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de tendens dat de overheid van mening is dat ze aan het overreguleren zijn. Dat er dus 
minder regels moeten komen en dat de samenleving zelf ook een verantwoordelijkheid en 
daarmee een terugtrekkende overheid tot gevolg. Die tendens zet zich nog steeds voort. 

 
Maar als dan naar de omvang van de opgaven gekeken wordt, dan is simpelweg sturing 
nodig. Dus één van de belangrijkste factoren is dat overheid beter stuurt en bovendien 
heldere doelen stelt. 

 
Interviewer:  Dus als het om beleid gaat, dan moet men beginnen met sturing vanuit de overheid en 

heldere doelen stellen? 
 
RESP009:  Ja. 
 
Interviewer:  Maar ook stoppen met decentraliseren? 
 
RESP009:  Decentraliseren kan nog wel. De vraag is alleen wat wordt op nationaal niveau vastgelegd? 

Als de kaders helder zijn, dan is het goed mogelijk dat de regio's het beleid uitvoeren. Op 
nationaal niveau zou het 'wat' bepaald moeten worden; op regionaal en lokaal niveau het 
'hoe'. Bepaalde doelen zul je gewoonweg nationaal moeten vaststellen, want anders zie ik 
de verandering of transitie niet op gang komen. 

 
Interviewer:  Heeft u wellicht wat voorbeelden uit de afgelopen jaren met betrekking tot mislukkingen 

in het natuur- en milieubeleid? 
 
RESP009:  Eén en al. Maar het meest klassieke voorbeeld van wat niet gelukt is, betreft de Relatienota 

uit 1975, een nota die aandacht schonk aan de relatie tussen landbouw en natuur. In die 
nota waren elementen opgenomen die ik nu terug zie in allerlei rapporten en adviezen, 
bijvoorbeeld van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Destijds werd al een 
strategie voorgesteld, die mijns inziens had kunnen werken, maar die strategie is niet 
doorgezet. De voornaamste reden hiervoor zijn de protesten van boeren, maar ook van 
natuurorganisaties. En precies datzelfde zie je nu weer gebeuren en de discussies blijven 
terugkomen. 

 
Interviewer:  Een soort van cirkelredenering die zich eigenlijk doorzet? 
 
RESP009:  Het hangt ook af van de maatschappelijke omstandigheden. Aan de andere kant wat in 

1975 geprobeerd is, dat werkte destijds wellicht niet, maar misschien is de tijd rijp om dit 
alsnog op te gaan pakken. De maatschappelijke omstandigheden worden door een groot 
aantal facetten beïnvloed. Denk hierbij aan de economische situatie, of dat de urgentie 
van de klimaatverandering gevoeld wordt door de samenleving. En dat laatste is eigenlijk 
pas sinds 2016 het geval. En dat merk je ook aan de toename van het aantal rapporten 
over klimaatverandering en een toename van het aantal nieuwsberichten. Burgers 
beginnen meer en meer te beseffen dat er écht iets aan het veranderen is. En dat hebben 
we nodig om beleid door te kunnen zetten. En dat was blijkbaar tot nu toe onvoldoende 
het geval, zo volgt ook uit mijn onderzoek, in combinatie met een overheid die geen 
dwingend beleid wilde voeren. 

 
Interviewer:  Kortom u noemt menselijk gedrag, maar ook de rol van de overheid, als belangrijke 

aspecten die bij de aanpak van klimaatadaptatiebeleid een rol spelen? 
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RESP009:  De aandacht lag voornamelijk op economische groei. Dat zie je in de jaren rondom de 

eeuwwisseling, maar ook de kabinetten Rutte hebben nog steeds economische groei 
vooropgesteld. Dit wordt dan wel groene groei genoemd, maar men kan niet stellen dat 
deze kabinetten zich vol verve op natuurbeheer, biodiversiteit of de aanpak van het 
klimaatprobleem hebben gestort. Dat is gewoonweg geen politieke prioriteit geweest. 

 
Interviewer:  Vraag 3:  

 Op welke manier(en) zou klimaatadaptatie volgens u beter kunnen worden toegepast in 
het huidige beleid? 

 
 Als het in dit geval om agrariërs gaat? Hoe zouden we klimaatadaptatie in deze sector 

beter kunnen aanpakken? 
 
RESP009:  De gevolgen van de klimaatveranderingen beginnen meer zichtbaar te worden. Als je naar 

dit voorjaar kijkt, dan had niemand die nattigheid verwacht, waardoor bijvoorbeeld de 
maaiperiode is opgeschoven. De noodzaak voor een andere teeltplanning begint dan ook 
steeds meer duidelijk te worden. 

 
Echter, als dan vervolgens gekeken wordt, waarop gestuurd wordt, dan wordt duidelijk dat 
dit niet zozeer op klimaatadaptatie in gaat, maar meer om klimaatdoelen te halen in de 
zin van meer koolstofvastlegging en broeikasgasreductie. De andere kant van het 
klimaatbeleid, de kant van klimaatadaptatie, waarbij boeren maatregelen moeten treffen 
om voorbereid te zijn, dat is niet iets wat de overheid op dit moment oplegt. En op dat 
gebied wordt structureel nog niet veel gedaan, want daar zijn nog onvoldoende prikkels 
voor. Die prikkels ontstaan dan pas wanneer boeren zelf constateren dat het anders moet, 
omdat de weersomstandigheden hen daartoe dwingen. Maar eigenlijk is dat te laat. Lokaal 
zijn er wel allerlei initiatieven en pilots, maar het wordt nog niet op grote schaal gedaan. 

 
Interviewer:  Als we naar agrariërs kijken, dan gaat de aandacht in het systeem, op dit moment, vooral 

uit naar het aspect water. 
 
RESP009:  Überhaupt gaat de aandacht overal nog vooral uit naar het aspect 'water', terwijl er veel 

meer aspecten een rol spelen bij klimaatverandering. 
 
Interviewer:  Ik heb vernomen van andere participanten dat het systeem is gebouwd om het water zo 

snel mogelijk af te voeren en als het droog is dan moet water weer worden aangevoerd. 
Maar je ziet nu dat bijvoorbeeld het waterschap een geheel andere stellingname inneemt 
en niet meer zonder meer landerijen geschikt wil maken voor te boeren. En gaat het dan 
om natuur en biodiversiteit, dan zie ik daar ook nog weinig van terug, althans dat gaat niet 
vanzelf. Vaak moet dat via geldelijke middelen worden gestimuleerd. 

 
RESP009:  Er moet inderdaad ook een financiële prikkel voor zijn, want er moet sprake zijn van 

toekomstbestendigheid. Wat voor agrariërs ook een rol speelt, is de vraag of het beleid 
gehandhaafd blijft. En dat is een terecht punt, want beleid wisselt met regelmaat, want als 
elk nieuw kabinet bijvoorbeeld andere prioriteiten stelt, dan weten agrariërs niet of 
hetgeen wat nu geïnvesteerd wordt, vaak met een afschrijving van kosten over een 
periode van 30 jaar, zinvol is. Kortom, voor agrariërs is dit een hele belangrijke factor als 
het om investeringen gaat. Die onzekerheid over het voortbestaan van hun bedrijf kun je 
als overheid alleen wegnemen door langjarige doelen te stellen en je daar als overheid ook 
aan te committeren. Want anders leidt dat te veel tot onzekerheid bij agrariërs en dat kan 
ik me goed voorstellen. Dit vergt om die reden een hele ander manier van sturen en daar 
denkt men nu wel over na, maar het duurt wel de nodige tijd tot dit tot gewijzigd beleid 
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leidt en nog langer voordat je de resultaten daarvan terugziet in onze leefomgeving. Dus 
er is sowieso sprake van een lange reactietijd. 

 
Interviewer:  Kent u wellicht voorbeelden van ideeën vanuit de agrarische wereld, die men ten aanzien 

van klimaatadaptatie zelf heeft opgepakt? 
 
RESP009: Er wordt naar mijn observatie zeker al geëxperimenteerd, maar dat gebeurt nog niet op 

een groot schaalniveau. Het zijn veelal incidentele boeren die hier zelf mee aan de slag 
gaan. Een recent voorbeeld hiervan is een boer die heeft bedacht: "water is het nieuwe 
goud". Die boer heeft een druppel irrigatiesysteem aangelegd en heeft op voorhand de 
aardappelteelt veranderd in beddenteelt, puur en alleen om voorbereid te zijn op 
droogteperioden. En dat is een voorbeeld van een agrariër die het zelf inziet en van daaruit 
handelt. Vanuit de maatschappelijk opinie werd dit gezien als een boer met een mogelijke 
midlife crisis! 

 
   Kortom, er zijn zeker agrariërs die oog hebben voor de klimaatverandering en die er ook 

iets mee doen, maar op dit moment wordt dit nog niet naar een hoger niveau getild of 
georganiseerd. 

 
Interviewer:  Dat komt inderdaad ook naar voren in mijn onderzoek tot dusver. Als ik bijvoorbeeld naar 

de milieufederaties kijk, dan wordt daarbij aangegeven dat agrariërs met klimaatadaptatie 
bezig zijn, maar dat het vooral individuele boeren betreft die zich ingelezen hebben en van 
mening zijn dat het anders moet. 

 
RESP009:  Als je kijkt naar het ANLb, het agrarisch natuurbeleid, dan zijn er 11.000 van de circa 

80.0000 boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen. En als ik het goed heb, dan is qua 
landbouwgrond slechts 6% van het totaal dat aan agrarisch natuurbeheer doet. Er zijn dus 
meer reguliere boeren waarvan een deel ook aan natuurinclusief beheer doet, maar het 
merendeel van de landbouwgronden wordt momenteel nog niet natuurinclusief beheerd. 
En dat is waar het om gaat, hoe krijg je de reguliere boerenbedrijven mee? En dat is ook 
het discussiepunt ten aanzien van het nieuwe Europese landbouwbeleid. Om de transitie 
naar duurzame landbouw te kunnen maken, moet iedereen meedoen. 

 
Interviewer:  Vraag 4:   

 Op welke manier wordt het klimaatadaptatie, als het om institutionele factoren of 
instituties gaat, door de huidige werkwijze beperkt? 

   
RESP009:  In algemene zin kan de samenwerking beter en dat geldt eigenlijk voor alle sectoren en 

beleidsvelden. Maar ook zal er beter gecommuniceerd moeten worden, onder ander geldt 
dit bij de overheid. Er bestaan immers op dit moment mooie initiatieven als het om 
klimaatadaptatie gaat, en  er worden ook allerlei experimenten gedaan. Maar in de praktijk 
zijn er vele eilandjes. En al zijn er ook mensen met oog om verbindingen te leggen, toch 
blijkt dit in de praktijk moeilijk te organiseren. Hier zal zeker aandacht voor moeten zijn! 

 
Interviewer:  Weten mensen elkaar te vinden binnen het netwerk? 
 
RESP009:  Dat kan ook beter! Op dit moment probeer ik in kaart te brengen wat er allemaal gedaan 

en ondernomen wordt aan leuke initiatieven en dat is zo veel! De vraag is alleen wie kan 
hier tijd in steken om dat allemaal uit te zoeken, want iedereen heeft het al druk zat. 
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Er wordt nu bijvoorbeeld ook weer een poging gedaan door Wij.land om een netwerk op 
te zetten om initiatieven aan elkaar te verknopen en het makkelijker te maken om elkaar 
te vinden. Ook in het kader van het Europese programma LIFE IP All4Biodiversity wordt 
iets dergelijks opgezet. Echter, dit is in het verleden vaker geprobeerd en uiteindelijk 
stranden deze initiatieven vaak omdat het participanten niet lukt om de database bij te 
houden. Dat vergt gewoonweg veel tijd en daardoor zie je dat dergelijke ideeën vaak 
alsnog sneuvelen. 

 
Interviewer:  En wat regelgeving betreft? U geeft in ieder geval aan dat continuïteit van belang is om 

duidelijkheid te creëren, bijvoorbeeld voor boeren en partijen die het beleid uitvoeren. 
 
RESP009:  Qua doelen klopt dat! Maar als het om de concrete invulling gaat dan is flexibiliteit ook 

van belang. Er zijn inmiddels voldoende rapporten die aangeven dat er ook 
experimenteerruimte ingebouwd moet worden, omdat op dit moment de kennis 
ontbreekt of op dit moment is nog te weinig bekend over hoe bepaalde dingen werken. 
Het klimaat blijft immers veranderen, de situatie nu is mogelijk niet de situatie over twee 
jaar. Om die reden denk ik dat je qua doelen langjarig moet sturen en dus ook langere 
contracten moet sluiten, maar de invulling en dus ook de wijze waarop je die doelen 
bereikt die zou men vrijer moeten laten. Geef agrariërs dan ook experimenteerruimte om 
te kijken hoe zij die doelen het beste kunnen bereiken. Dus het is een beetje een 
combinatie van beide. 

 
Interviewer:  En spelen middelen of hulpmiddelen nog een rol? 
 
RESP009:  Ja, geld is altijd het heikele punt. Er is zonder meer budget nodig voor het agrarisch 

natuurbeheer, want op dit moment is er minder budget dan dat er aanvragen zijn. Dus 
daar moeten boeren teleurgesteld worden. Dus dat is een duidelijk teken dat er 
gewoonweg sprake is van een budgettekort. Dat is één punt. 

 
En verder denk ik dat er meer geld nodig is voor onderzoek en vergroting van kennis, maar 
ook de uitwisseling van kennis. Denk aan best practices. Ik denk dat de overheid dit moet 
faciliteren, omdat het anders niet van de grond komt. Daar zal dus meer geld naar toe 
moeten, omdat kennis een heel belangrijk aspect is. 

 
Interviewer:  Wat is dan nu de belangrijkste strategie, die in de agrarische wereld in het kader van 

klimaatadaptatie wordt toegepast? 
 
RESP009:  Mijn conclusie is eigenlijk dat een strategie op dit moment nog ontbreekt. Op dit moment 

worden er weliswaar dingen gedaan die ook helpen tegen klimaatadaptatie, maar die 
worden eigenlijk uitgevoerd met een ander doel voor ogen. Er is bijvoorbeeld veel 
aandacht voor vernatting, wat ook plaatsvindt bij weidevogelbeheer. Er worden daarbij 
meerdere percelen onder water gezet en er wordt als het ware een watervoorraad 
gecreëerd en een mogelijkheid om water te bergen, wat dan weer gunstig is in het kader 
van klimaatadaptatie. Echter, klimaatadaptatie is in dit project niet het doel. Er zou meer 
gericht moeten worden gekeken welke maatregelen specifiek nodig zijn in het kader van 
klimaatadaptatie. 

 
Een ander voorbeeld is de aandacht voor de bodem. Goede bodemkwaliteit is ook heel 
belangrijk voor klimaatadaptatie, want een goede bodem neemt meer water op. Maar dat 
is niet persé het doel van deze maatregelen; het doel is om de agrarische productie te 
verbeteren. Het is mooi meegenomen dat dat ook gunstig is in het kader van 
klimaatadaptatie. 
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Interviewer:  Vraag 5:  

 Op welke manier speelt infrastructuur en technologie een rol binnen het 
klimaatadaptatiebeleid als het om natuurbeheer en biodiversiteit gaat? 

 
RESP009:  Technologie kan naar mijn mening wel heel goed ondersteunen. De WUR is daar 

bijvoorbeeld ook mee bezig. Voorbeelden zijn het toepassen van precisielandbouw, 
druppelirrigatie of sensoren in de bodem die meten wanneer het te droog of te nat is en 
dat een boer daar op kan reageren. Daar zie ik heel veel kansen. Maar ook dat vergt een 
behoorlijke investering, die een boer pas zal doen als dat op één of andere manier past 
binnen zijn bedrijfsvoering en hij de investering kan terugverdienen. En dat maakt dit een 
ingewikkeld punt waar de overheid mogelijk in kan sturen. Maar ik zie zeker een 
belangrijke rol voor dit soort van technologische ontwikkelingen. 

 
Interviewer:  U komt dan weer terug op de aspecten van kennis en de financiële zijde van het verhaal? 
 
RESP009:  Ja, ik denk dat ook dat technologie toegepast moet worden, maar de vraag is hoe doe je 

dat financieel regelen? Want op dit vlak speelt ook de discussie over kosten en baten. 
Maar in die zin zijn er allerlei baten verbonden aan aanpassingen met technologie, als 
boeren dergelijke maatregelen nemen. Het is daarom ook logisch om van hieruit een zeker 
verdienmodel te ontwikkelen. En daar denkt men momenteel ook over na. 

 
 

 Zodoende ontstaat er dan financiële ruimte om in technologie te investeren. Aan de 
andere kant zijn er ook al voorlopers onder de boeren, bijvoorbeeld boeren die zijn 
aangesloten bij de stichting Boer en Data, die al voortvarend met technologische 
ontwikkelingen en experimenten aan de slag zijn gegaan. Maar over het geheel gezien is 
dit beperkt tot een kleiner aantal boeren. Dus naar mijn mening, als je maatschappelijke 
diensten gaat belonen, zoals bijvoorbeeld maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, 
wat goed is voor de maatschappij als geheel, dan ontstaat er perspectief voor boeren om 
investeringen te doen. 

 
Interviewer:  Vraag 6:  

 In hoeverre spelen andere (externe) factoren een rol als het om klimaatadaptatie gaat, 
specifiek voor natuurbeheer en biodiversiteit? 

             
 U noemde al factoren als het feit dat we langzamerhand de urgentie voelen om iets te 

doen, maar ook maatregelen rondom de COVID-19 pandemie die invloed hebben gehad 
op de snelheid ten aanzien van de invoering van klimaatadaptatiebeleid.    

 
RESP009:  De overheid zal in eerste instantie met duidelijke doelen moeten komen. Kijken we 

specifiek naar klimaatadaptatie dan geldt hier deels een verantwoordelijkheid bij de 
boeren, maar ook deels een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En daar mag, wat mij 
betreft, meer aandacht voor mogen komen, want klimaatadaptatie wordt op dit moment 
vooral vanuit het aspect water opgepakt. Ook al is bijvoorbeeld de WUR bezig met leuke 
projecten op het gebied van slimme landbouw, toch zie ik dit weinig terugkomen tijdens 
bijeenkomsten. Er zou meer aandacht ten aanzien van communicatie mogen zijn. Want er 
is ten aanzien van klimaatadaptatie al volop informatie beschikbaar, zoals het 
Bollenschema, maar daar gebeurt in de praktijk vrij weinig mee en dat is jammer. Een 
dergelijk overzicht (red. Bollenschema Nationale Adaptatie Strategie] geeft een goed en 
duidelijk beeld om als praatplaat met boeren in gesprek te gaan. Echter, deze strategie 
bestaat al sinds 2013 en ik heb dit schema nergens meer zien terugkomen. 
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 Kijk je nu naar de collectieven, die nu met name met agrarisch natuurbeheer bezig zijn, 
dan gaat het nu vooral over contracten waarin maatregelen worden vastgelegd voor het 
behoud van biodiversiteit en landschap, maar niets ten aanzien van klimaatadaptatie. 

 
 In het kader van het nieuwe GLB is men doende om het klimaat toe te voegen, maar dan 

gaat het voornamelijk over thema's als vernatting, broeikasgasreductie, etc. en niet persé 
klimaatadaptatie. En dat is natuurlijk zonde, want de discussie zou eigenlijk veel breder 
getrokken moeten worden. 

 
Interviewer:  Dat klopt. Want effecten voor boeren zijn natuurlijk wel aanwezig als de 

klimaatverandering écht gaat doorzetten, bijvoorbeeld ten aanzien van de te verbouwen 
gewassen. 

 
RESP009:  Ja, en de ziekten en plagen in de winter nemen toe, als het 's-winters warmer blijft. Je krijgt 

in principe dus een heel ander beeld van ziekten en plagen en dat gaat effect hebben, 
want niet alle gewassen zullen nog verbouwd kunnen worden. En boeren zullen veel meer 
aan gewasrotatie moeten doen in plaats van alleen maar diversificatie. Er zullen dus 
aanpassingen moeten plaatsvinden, maar die aanpassingen zullen pas op grote schaal 
plaatsvinden als de overheid ze oplegt. En tot die tijd doen we gewoon datgene wat we 
gewend zijn. 

 
En omschakelen kost tijd en geld en daar zal dus een prikkel voor moeten zijn, die ergens 
vandaan moet komen. Uit het betalen van publieke diensten door zowel marktpartijen als 
de overheid en door het voorschrijven van regels. Als dat niet gebeurt, ben ik van mening 
dat de verandering te traag op gang komt en dat het pas gaat gebeuren als we door 
externe omstandigheden niet meer anders kunnen, bijvoorbeeld door steeds vaker 
voorkomende perioden van droogte, meer natuurbranden, en andere extreme 
weersverschijnselen. Alleen dan is het eigenlijk al te laat. 

 
Interviewer:  Vraag 7:  

 U heeft verschillende institutionele, organisatorische en infrastructurele factoren belicht 
die klimaatadaptatie beïnvloeden. Welke zijn volgens u het belangrijkst? 

 
U heeft in het kader van de verschillende aandachtsgebieden een aantal aspecten 
genoemd. Zo noemde u onder andere de overheid die een belangrijke rol speelt, maar ook 
kennis, geld (en dus ook middelen), als ook economische groei wat vaak een aspect is bij 
het maken van afwegingen bij de overheid..... 

 
RESP009:  ...en bij boeren natuurlijk, want zo simpel is het ook. Boeren willen ook hun bedrijf 

rendabel houden en dit speelt een rol bij de keuzes qua bedrijfsplannen en investeringen. 
Dus de relatie tussen het beleid van de overheid en de investeringen die boeren doen, is 
veel directer dan je wellicht zou denken. 

 
Interviewer:  Als we dan naar de opsomming kijken van aandachtspunten, welk aandachtspunt is 

volgens u het belangrijkste? En wellicht is dat antwoord al gegeven in de zin dat er een 
betrouwbare overheid nodig is en een duidelijk beleid. 

 
RESP009:  … en financiële constructies die boeren faciliteren bij de omslag naar een duurzame 

landbouw. 
 
Interviewer:  Of inderdaad vanuit de markt, waarbij vanuit commercieel oogpunt het aantrekkelijk is of 

aantrekkelijk wordt gemaakt om te investeren in duurzame landbouw. 
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RESP009:  Ja, exact. En daarnaast is het belangrijk dat er een mogelijkheid is om leningen te krijgen, 

want vergis je niet op dit moment bij banken is het verdraaid moeilijk om een lening te 
krijgen voor bedrijven die het net even anders willen doen, dan men gewend is. En dat is 
bijvoorbeeld door de Rabobank vorige week nog zelfs keihard gezegd, dat zij geen heil zien 
in biologisch dynamische landbouw, etc. Omdat ze dat geen rendabel verdienmodel 
vinden. Dat betekent dus als boeren bij hun aankloppen, krijgen ze nul op het rekest. 

 
Daarnaast is er ook een richtlijn ingevoerd ten aanzien van grondprijzen. In Nederland zijn 
de grondprijs relatief duur en  dat is een factor voor boeren die meeweegt en het voor 
boeren ingewikkeld maakt. En ook aan de financiële kant kan de overheid iets doen. 
Financiële instellingen moeten bereid zijn om bedrijven die de stap willen zetten naar 
duurzaamheid, geld te verstrekken. En er moet aandacht zijn voor de grondprijs, 
bijvoorbeeld door pachtconstructies en voorwaarden aantrekkelijk te maken, want de 
grondprijs is momenteel zo hoog, dat het vrijwel alleen rendabel is als het bedrijf inzet op 
commerciële en intensieve landbouw. 

 
Interviewer:  Vraag 8:  

 Wat zijn de kansen en bedreigingen voor (verdere) beleidsverandering om 
klimaatadaptaties binnen het natuurbeheer en vergroting van de biodiversiteit in de 
toekomst aan te pakken? 

 
In principe hebben we het al kort over deze vraag gehad. U noemde, als het om 
bedreigingen gaat, dat er echt iets gaat veranderen als er geen actie wordt ondernomen, 
bijvoorbeeld de noodzaak om andere gewassen te telen. 

 
RESP009:  Maar ook watertekorten. Dat is een hele belangrijke. En al zijn er waterschappen die zo 

langzamerhand het roer beginnen om te gooien, het duurt toch nog een tijdje voordat je 
dat bij iedereen voor elkaar hebt. Dus het feit dat sloten niet meer gericht zijn op afvoeren, 
maar dat sloten de functie krijgen om water vast te houden. En voordat deze maatregelen 
zijn uitgevoerd daar gaat een tijd overheen. Er is dus een vertraging in tijd, want de natuur 
heeft tijd nodig om zich aan te passen. En die vertraging is volgens mij ook een op zichzelf 
staand risico. 

 
Interviewer:  En hoe zit het met kansen? U noemt bijvoorbeeld dat het uitvoeren van andere 

maatregelen een bijkomend voordeel kan hebben, omdat het ook goed is voor 
klimaatadaptatie en uiteraard andersom. 

 
RESP009:  Precies. Daar waar de overheid de mond vol van heeft, natuurcombinaties of nature based 

solutions, etc. Je moet inderdaad juist dingen met elkaar verknopen. De aanpak van alleen 
het klimaat heeft geen zin. De aanpak moet breder, bijvoorbeeld samen met aandacht 
voor de bodem. En daar is inmiddels wel meer aandacht voor. Maar het beleid, wat op dit 
moment nog steeds vrij sectoraal is, moet aan elkaar verknoopt worden. En dit is niet 
nieuw. Sterker nog, dit roepen we al decennia, maar in de praktijk blijkt dit toch lastig. 

 
 En dat zie je ook terug bij klimaatmaatregelen. Dat is een waterding, terwijl het klimaat 

meer is dan alleen maar water. En die omschakeling blijkt lastig. 
 

En daar ligt dan ook een enorme kans. Als de overheid binnen het departement het beleid 
met elkaar weet te verbinden en daarmee aan boeren laat zien dat als boeren iets aan de 
bodem doen, dat ze tegelijkertijd ook klimaatmaatregelen doorvoeren en dat dergelijke 
maatregelen dan ook beloond worden. 
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Daarnaast zien we, als BoerenNatuur, een kans in de toepassing van de kritische prestatie 
indicatoren, KPI’s. Daar wordt op dit moment mee geëxperimenteerd en daar zou straks 
op gestuurd kunnen worden. En daar zien boeren wel heil in, als dat gekoppeld wordt aan 
beloningen. Daarbij zouden bijvoorbeeld ook beloningen gestapeld kunnen worden als de 
boer goed presteert. Bij wijze van spreken zou een boer die goed presteert ten aanzien 
van de KPIs aanspraak kunnen maken op zowel overheidsgeld als private gelden. En dan 
krijgen boeren een financiële prikkel die echt aantrekkelijk is. Je kunt door de KPI’s andere 
voordelen bieden aan het boerenbedrijf, zoals rentekortingen, gunstige 
pachtvoorwaarden, etc. In de toepassing van de KPI’s zie ik dan ook een grote kans. 

 
Interviewer:  U ziet die discussie toch ook terug in het Europees landbouwbeleid? 
 
RESP009:  Daar zit die discussie inderdaad ook, maar ook op nationaal niveau. Een aantal partijen, 

zoals het Louis Bolk instituut, Boerenverstand, de WUR, etc. die zijn al bezig met het 
ontwikkelen van KPI’s voor de melkveehouderij. Daar zijn ze al behoorlijk ver mee en het 
wordt ook al deels toegepast. En daarnaast zijn ze dit ook voor de akkerbouw aan het 
ontwikkelen. Uiteindelijk is het idee om dit te koppelen aan het GLB-stelsel. 

 
Interviewer: Vraag 9:  

 Is er nog iets dat u zou willen toevoegen of zijn er volgens u nog relevante punten die niet 
aan de orde zijn gekomen tijdens dit interview? 

 
 RESP009:  Ik denk dat dit de belangrijkste punten zijn. Je ziet dat het een ingewikkeld proces is. 
 

Wellicht als laatste punt is het goed om aan te geven dat men in systemen moet denken. 
Dus je moet verbindingen leggen tussen beleid en als je boeren wil laten bewegen, dan 
moet je kijken naar de hele voedselketen. En dus niet alleen naar maatregelen die boeren 
moeten doorvoeren. Het vraagt ook iets van de consument, bijvoorbeeld dat 
supermarkten en consumenten meer willen gaan betalen voor duurzame producten, etc. 
Je moet de voedselketen in zijn geheel beschouwen. Dat systeemniveau daar moet nog 
veel meer in gedacht worden. En ook dat is al in de jaren '70 geprobeerd, maar toch blijkt 
dit in de praktijk erg lastig toe te passen te zijn. 

 
Interviewer:  Kijkend naar het agrarisch systeem, als we overgaan naar klimaatadaptatie en goed 

natuurbeheer, hoe zou het agrarisch landschap er, volgens u, idealiter uitzien? 
 
RESP009:  Dan zie ik een landbouw die natuur inclusief is. En eigenlijk zetten we dan in zekere zin een 

stap terug, naar de wijze waarop vroeger geboerd werd, extensief en met meer oog en 
ruimte voor de natuur. Het agrarisch gebied moet dan verweven zijn met allerlei 
landschapselementen, bijvoorbeeld de houtwallen van vroeger, en met meer vernatting, 
etc. Er zal vooral ook gebiedsgericht bekeken moeten worden wat past in een bepaald 
gebied want elk gebied heeft z’n eigen gebiedskenmerken waar je rekening mee moet 
houden. 

End of audio recording      
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Start audio recording      
 
 
Interviewer: Bij de uitnodiging voor dit interview heb ik een aantal documenten meegezonden, 

waaronder een toestemmingsformulier. Het toestemmingsformulier hoeft u in principe 
niet ondertekend terug te sturen. We kunnen deze punten ook voorafgaand aan het 
interview, mondeling doornemen.    

 
RESP010:  Ik wilde het toestemmingsformulier alsnog invullen. Is het goed dat ik dit naderhand 

instuur? 
 
Interviewer: Prima. Dat is geen probleem. 
 
RESP010:  In principe is het akkoord, wat mij betreft. 
 
Interviewer: Akkoord. Het is vooral van belang dat uw medewerking vrijwillig is en daarnaast is het 

belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn ten aanzien van de medewerking aan dit 
onderzoek. 

 
 Dan kunnen we, wat mij betreft, overgaan tot het interview. Een interview dat 

semigestructureerd is en bestaat uit een aantal open vragen. 
 

Interviewer:  Vraag 1:  
 Kunt u in het kort uw professionele achtergrond en uw huidige functie omschrijven? En is 

er hierbij een binding met de klimaatdimensie? 
 
RESP010:  The information in question 1 is anonymized due to the respondent's traceable personal 

information (i.e., background, position, employer, etc.). Information can be obtained from 
the author of this thesis or from the ADAPT lock-in project team. 

 
Interviewer: Vraag 2:  

 Als we kijken naar klimaatadaptatie ten aanzien van natuurbeheer en biodiversiteit, hoe 
wordt klimaatadaptatie op dit moment toegepast? Is dit naar uw  mening voldoende? 

 
RESP010:  Ik denk dat er zeker nog veel te verbeteren valt. Het loopt momenteel nog niet soepel en 

veel dingen gaan nog op de oude manier. 
 
Interviewer:  Wat zou dan volgens u beter kunnen? 
 
RESP010: Dat zijn best veel aspecten. Ik denk dat het handig is dat ik een tweetal projecten toelicht 

waar ik mee bezig ben geweest. In die projecten heb ik ervaren dat de aanpak beter kan. 
 
 Het eerste project betrof een project dat ik voor de Bosgroep deed, waarbij we 

samenwerkten met ARK-natuurontwikkeling aan een POP3-project. Daarbij had ARK 
Europese subsidie ontvangen om maatregelen te treffen die leiden tot het vasthouden van 
water op de hellingen. Met andere woorden, door groenontwikkeling zorg je ervoor dat 
water minder snel afstroomt naar de beekdalen of naar de beken en rivieren. ARK had in 
dit project het subsidiegeld en de Bosgroep beheerde de gronden. De Bosgroep beheert 
immers gronden van particulieren. Deze grond is echter geen eigendom, maar de 
Bosgroep heeft wel de contacten met de mensen die grond in bezit hebben. Met twee 
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particulieren hebben we vervolgens kunnen regelen om met deze Europese subsidie in 
Cartils bij Wijlre groen te ontwikkelen. 

 
Eén plek, die was gelegen lang de Eyserbeek, hebben we laten plaggen en hebben we 
graften en struweelzones aangelegd. Dat plan heb ik gemaakt, maar de uitvoering heeft 
deels nog plaatsgevonden toen ik er niet meer werkte. Dat project liep heel goed. De 
particuliere eigenaar was heel enthousiast en werkte graag mee. Daarnaast werkte deze 
particulier samen met Natuurrijk Limburg, die werken aan de ontwikkeling van natuur 
binnen het agrarisch gebied. Dit project is uiteindelijk ook heel mooi geworden. 

 
Het tweede project was een gebied tegenover Cartils. De eigenaar was een boer die een 
paar honderd koeien liet grazen op percelen die als natuur zijn aangewezen. Daarvoor 
ontvangt hij subsidie, maar hij doet niet veel aan natuurontwikkeling. Het hoofddoel is 
vooral gericht op het voortbestaan van het boerenbedrijf. 

 
Interviewer:  Dat lijkt op natuurlijk beheer? 
 
RESP010:  Ja, hij kreeg subsidie voor de ontwikkeling van kruidenrijk grasland. Daarbij bemeste hij de 

percelen wel met stalmest, ook al was dat niet persé noodzakelijk. Het perceel was 
eigenlijk één groot grasland met, op een paar bomen na, heel weinig variatie. Wij hadden 
in eerste instantie het plan om veel struweel te ontwikkelen en tussen de struweelzones 
bomen te planten. De boer wilde wel bomen, maar geen struweel want dat vond hij lastig 
voor het vee. Bovendien was de boer bang dat het vee last zou kunnen hebben van ruigte 
kruiden die tussen het struweel zouden gaan groeien. We hebben uiteindelijk wel een 
aantal zaken bij deze boer aangelegd. Echter als je kijkt naar klimaatadaptatie dan is het 
nut van deze maatregelen om bijvoorbeeld water vast te houden erg beperkt. We hadden 
daar meer kunnen bereiken, maar dat wilde de boer niet. 

 
Wat we wel hebben kunnen ontwikkelen is een terrein langs de Eyserbeek en de Geul, 
waar we struweel en bos hebben aangeplant. Dat wilde de boer in eerste instantie niet. 
Want het was niet zijn grond. Het was grond van het waterschap. Immers de grond in een 
zone van 10 meter vanaf de beek is eigendom van het waterschap. Maar de zones langs 
de beken zijn allemaal in beheer bij de boeren. Het waterschap beheert die zones dus niet 
zelf. Het beheer wordt uitgevoerd door boeren, die aangrenzend aan een stuk van de zone 
gronden hebben liggen. Net zoals de boer in dit tweede voorbeeldproject, waar we een 
stuk natuur wilden realiseren. Desalniettemin bleek ook dat bij het waterschap dat het 
niet eenvoudig was om deze zone aan te planten. Wat dan ook vreemd is. Want in het 
beleid van het waterschap staat bijvoorbeeld dat ze meer water willen vasthouden door 
ook meer beplanting aan te brengen langs de beken. Echter in het kader van 
vergunningverlening stuit je tegen tegenstrijdige regelgeving. Aan de ene kant wil men in 
het beleid beken vergroenen, wat dan ook weer goed is voor de biodiversiteit. Maar aan 
de andere kant zijn gelden er regels die opstuwing van het water door beplanting willen 
voorkomen. Deze regelgeving is met name gericht op een goede doorstroming van beken. 

 
Je merkt daarnaast dat er binnen het waterschap verschillende afdelingen zijn die niet of 
niet goed met elkaar communiceren of die het niet met elkaar eens zijn. Hierbij merk je 
dat het waterschap naast een waterbelang ook een boerenbelang heeft, in die zin dat ze 
proberen de gronden niet te nat te maken langs de wateren omdat het dan niet meer 
bewerkt kan worden door de boeren. Daarom is de doorstroming ook zo belangrijk. Maar 
je merkt dat het inplanten van een klein deel van de Geul, wat wij graag wilde, al lastig was 
om gerealiseerd te krijgen. 
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ARK had daarnaast ook een aanvraag liggen bij het waterschap om de hele zone langs de 
Geul in te planten met bomen. Deze aanvraag bleef een discussiepunt of dit wel 
gerealiseerd moest worden. En dit is de situatie van twee jaar terug, ik weet alleen niet 
hoe de status op dit moment is. Over het algemeen was het dus niet zo logisch om alles te 
vergroenen langs beken, want het opstuwend effect dat daarmee veroorzaakt kon worden 
door beplanting was nogal een ding binnen het waterschap. En daarmee heeft dit ook 
gevolgen voor de wijze waarop vernatting van de beekdalen plaatsvindt. Natuur is dan ook 
maar een onderdeel van het beheer van de beken. Je zou denken dat, als je het water wil 
vasthouden, dat er ook een mogelijkheid is tot vernatting. In ieder geval binnen bepaalde 
delen van de beekdalen. Maar ik merkte, vooral bij de afdeling vergunningverlening van 
het waterschap, dat er weerstand is om deze vernattingsmaatregelen middels 
vergroening, zij het plaatselijk, daadwerkelijk te realiseren. 

 
Bovendien merk je dat boeren ook geen echt natuurbelang hebben. Want als ze gras 
opgeven voor natuur, dan kunnen ze daar niet meer begrazen. Want tot dusver was de 
zone langs de beken niet voorzien van een raster en kon het vee daar ook vrij grazen. Het 
is in de ogen van de boer dan ook verlies van grond en van voedsel voor het vee. Het 
inrichten van natuur met beplanting in deze zones langs beken is dan ook niet in het belang 
van de boer. Daarnaast gaf de boer zelf aan dat als de zone rondom beken worden 
ingericht met beplanting, dat deze gewassen vol slibben met vuil. Dit vuil moet de boer 
vervolgens weer zien op te ruimen. De boer moet daar dan iets mee of de vraag is of het 
waterschap dit niet moet doen. Want de zone rondom de beken is natuurlijk eigendom 
van het waterschap en dus zou het waterschap voor het schoonhouden van het terrein 
moeten zorgen. Maar vaak gebeurt dat dan niet en dan voelt het voor de boer dat hij met 
dit probleem wordt opgescheept. 

 
Maar het kan ook betekenen dat er kruiden gaan groeien. Het kan bijvoorbeeld zijn dat 
Jakobskruiskruid gaat groeien, wat dan weer giftig is voor de koeien. Al weet ik uit ervaring 
dat koeien daaromheen grazen, als het in een weiland groeit. Maar als het in het maaisel 
terecht komt, dan kunnen koeien of paarden dat niet proeven. 

 
De voornoemde drie redenen geven aan waarom het aanbrengen van beplanting langs de 
beekzones voor de boer niet zo gunstig is. Het waterschap eist dit ook niet van boeren om 
hier iets mee te doen. Nu hebben wij dit nu perceel uiteindelijk wel ingeplant, maar op 
veel plekken is dat niet zo. Het is bovendien ook geen standaardbeleid van het waterschap. 
En dat vind ik een gemiste kans omdat het waterschap heel veel meer kan doen om beken 
te vergroenen. Daarnaast hebben wij met een POP-subsidie natuur gerealiseerd, terwijl 
die boer al subsidie kreeg voor natuurbeheer maar hij deed daar niet veel mee. Met die 
subsidie zou de boer in principe al meer groenelementen in zijn weide moeten hebben 
gecreëerd, want de subsidie voorzag in de realisatie van kruidenrijk graslanden en daarbij 
ontwikkeling van opgaande vegetatie. Maar dat deed hij niet, terwijl de boer daar wel 
subsidie voor kreeg. Hij deed met deze subsidie uiteindelijk zo min mogelijk. Dus ten eerste 
hebben wij in die zin iets extra's gedaan en er extra geld in geïnvesteerd, terwijl hij zelf al 
had kunnen doen. En ten tweede had hij meer kunnen doen met de subsidie die hij kreeg. 
Maar dat was niet in zijn belang en ook de provincie, want het betreft hier provinciale 
subsidie, die grijpt hier ook niet bij in. Een gedeputeerde is destijds op deze locatie gaan 
kijken om te laten zien, wat er met natuursubsidie gedaan wordt voor de boeren, waarbij 
naast natuurrealisatie de boer eveneens een boerenbedrijf kan behouden. Volgens de 
gedeputeerde was dit dan ook een goed voorbeeld als het om het samengaan van natuur 
en landbouw gaat. Voor de boer was het natuurlijk gunstig, want die hoeft er niet veel 
voor te doen. Maar voor de natuur gaf het niet veel meerwaarde. Dat vond het bestuur 
niet erg. 
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Ik denk om die reden ook dat er veel meer gedaan kan worden dan nu het geval is. De 
provincie zou dan ook meer eisen moeten stellen. Bijvoorbeeld als het gaat om het 
maximaal aantal koeien welke een kruidenrijk grasland begrazen. Dat moet gekoppeld 
worden aan de subsidie. Want in geval van het voornoemde project had de boer te veel 
koeien op het perceel lopen. Hierdoor werd vond meer vermesting plaats en werden te 
veel bloemen weggegraasd, waardoor ook de biodiversiteit lager werd. 

 
Interviewer:  Kortom er geen duidelijk beleid? 
 
RESP010:  Het beleid is duidelijk, althans het eindbeeld is duidelijk. Maar sprekend over het vorige 

voorbeeld, worden er bijvoorbeeld geen eisen gesteld tan aanzien van het aantal te 
houden koeien. Naar mijn weten is dat nergens vastgelegd. 

 
Interviewer:  Dus het eindbeeld is bekend, maar de uitvoering moet plaatsvinden is mogelijk niet goed 

vastgelegd?    
 
RESP010:  Ja, bovendien met betrekking tot het eindbeeld daar wordt ook niet op gehandhaafd. 

Kortom de boeren krijgen subsidie, maar het betekent niet dat boeren veel worden 
bijgestuurd of dat er gecontroleerd wordt. Dat betekent in de praktijk dat boeren zo min 
mogelijk proberen te doen met de subsidie, omdat het hun meer geld kost. Als je puur 
vanuit het geld denkt dan zou je ook andere zaken met het geld kunnen doen, als er toch 
niet wordt gecontroleerd. Echter er zijn best veel boeren die veel voor natuur willen doen. 
Maar er zijn ook genoeg boeren die het allemaal niet zo belangrijk vinden en die proberen 
daar dan een slaatje uit te slaan. 

 
Interviewer:  Kortom de menselijke wil is hier wel een belangrijk punt als het gaat om iets aan 

klimaatadaptatie, natuurbeheer of biodiversiteit te doen? Mensen moeten wél willen en 
moeten daartoe bereid zijn om hieraan mee te werken? 

 
RESP010:  Ja, al is het op dit moment nog te vrijblijvend. Als de overheid geen of een beperkt aantal 

consequenties aan de uitvoering of einddoel verbindt, dan ben je afhankelijk van de 
mensen die ook zelf echt iets willen doen. Het is daarom op dit moment veelal op 
vrijwilligheid gericht en dan merk je dat projecten of de uitvoering daarvan vaak niet echt 
van de grond komen, omdat mensen vaak andere belangen hebben. Voor hen is het 
belangrijker dat hun bedrijf financieel goed loopt, belangrijker dan de vergroting van de 
natuurwaarden. 

 
Interviewer:  Vraag 3:  

 Op welke manier(en) zou klimaatadaptatie volgens u beter kunnen worden toegepast in 
het huidige beleid? 

 
 Zie beantwoording vraag 2. 
 
Interviewer:  Vraag 4:   

 Op welke manier wordt het klimaatadaptatie, als het om institutionele factoren of 
instituties gaat, door de huidige werkwijze beperkt? 

   
 Bekijken we de institutionele kant dan geeft u  al aan dat het van belang is dat er duidelijke 

regels zijn en dat die regels ook worden gehandhaafd. Er moet dus ook controle zijn?    
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RESP010:  Ja, dat is één en het andere is dat het bestuur ook moet meewerken. Bij het waterschap 

merk ik dat het bestuur meer een landbouwagenda heeft en natuur ook niet zo belangrijk 
vindt. Er wordt dan ook niet hard aan natuurmaatregelen getrokken. Daarnaast is 
merkbaar dat er veel discussie is tussen afdelingen binnen het waterschap. Ze werken dus 
niet goed samen om natuurmaatregelen daadwerkelijk te realiseren; het wordt eerder 
tegengewerkt. 

 
Interviewer:  Als u dan ook naar andere partijen kijkt. Ik noem bijvoorbeeld natuurbeheerorganisaties. 

Hoe werken die samen? 
 
RESP010:  Natuurorganisaties, bedoel je daarmee de terreinbeheerders? Dus Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, .... 
 
Interviewer:  Stichting het Limburgs landschap én uiteraard ook de Bosgroep die het beheer voor private 

partijen doen. 
 
RESP010:  Het is niet één pot nat! Ik mijn beleving probeert ieder op z’n eigen manier bij te dragen. 

Natuurmonumenten is bijvoorbeeld vooral bezig met het beheer van de eigen terreinen, 
al zie ik dat ze tegenwoordig ook bezig zijn met meer vergroening van landbouwgebieden. 
Maar in principe heeft iedere beheerder zijn eigen terrein en dat eigen terrein staat 
bovenaan. Het hoofddoel is vooral om binnen het eigen terrein de natuurwaarden te 
verhogen. En als het dan over klimaatadaptatie hebt, dan gaat het in mijn beleving vooral 
over vernatting, ... 

 
Interviewer:  ... en verdroging. 
 
RESP010:  Ja, en verdroging. 
 
Interviewer:  Als het om klimaatadaptatie gaat, dan wordt vooral gesproken over vernatting en 

verdroging. Dit heeft dan vooral invloed op de flora. Kijk je naar de fauna, dan merk je ook 
nu zo langzamerhand dat we meer te maken krijgen met nieuwe soorten. En je ziet, 
tenminste in andere interviews, dilemma’s ontstaan met betrekking tot de huidige Natura 
2000-regelgeving. Vooral het dilemma waarbij koste wat het kost een stukje natuur 
behouden moet blijven, wat op zich natuurlijk niet slecht is, maar in het kader van 
klimaatadaptatie is de vraag of het niet anders moet? 

 
RESP010:  Binnen de Natura 2000 moeten veel herstelmaatregelen doorgevoerd worden. En dat 

heeft ook met de stikstofdepositie te maken. Er moet heel veel vernat worden om ervoor 
te zorgen dat natuurlijke systemen meer water op kunnen nemen en dus ook minder 
verdrogen, waardoor eveneens minder stikstof wordt uitgestoten. Kortom, veel 
vernattingsmaatregelen moeten worden uitgevoerd om ecosystemen meer weerbaar te 
maken tegen de stikstofdepositie. 

 
In het kader van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) krijgen terreinbeheerders geld 
om deze herstelmaatregelen uit te voeren. Ook al is de PAS door de rechter afgeschoten, 
het geld om de maatregelen uit te voeren is er nog steeds. Althans ik heb niet vernomen 
dat dit geld niet meer beschikbaar was. 

 
Een kanttekening hierbij is wel dat de provincie veel tijd nodig heeft om subsidieaanvragen 
te beoordelen, waardoor terreinbeheerders vaak al maatregelen moeten uitvoeren 
zonder dat ze geld in de vorm van subsidies hebben gekregen. Dat is dus wel een dingetje 
onder de terreinbeheerders, want als de subsidieverstrekker niet op tijd de subsidie 
verstrekt, kunnen maatregelen vertraging oplopen. Een reden voor dit trage 
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besluitvormingsproces is mij niet bekend. Maar ik weet wel dat dit tot grote frustratie leidt 
bij de terreinbeheerders. 

 
Interviewer:  Is uw conclusie dat ze goed samenwerken? Vullen ze elkaar aan? Of doen ze allemaal 

vooral hun eigen ding? 
 
RESP010:  Ik heb het idee dat ze meer hun eigen ding doen. 
 
Interviewer:  De terreinbeherende organisaties hebben dus, naast het regulier landelijk of provinciaal 

beleid, hun eigen beleid wat ze uitvoeren? 
 
RESP010:  Ja, in hun eigen gebieden. Al neem ik wel aan dat terreinbeheerders samenwerken als de 

gronden aangrenzend zijn gelegen. Maar in principe hebben ze ook niet een dwingende 
reden om met elkaar samen te werken als ze niet iets samendoen. 

 
Interviewer:  Hoe is de samenwerking gesteld met agrariërs? U geeft zojuist voorbeelden waar het voor 

een deel uit de agrariërs zelf komt om iets aan klimaatadaptatie, natuurbeheer of 
biodiversiteit te doen. Maar hoe zit het met de reguliere boeren? 

 
RESP010:  Reguliere boer? 
 
Interviewer:  In uw voorbeeld had u het, als ik het goed heb, enerzijds over reguliere boeren, die wat 

aan natuurbeheer willen doen, en een andere boer die wel graag willen medewerken en 
enthousiast is. 

 
RESP010:  Die laatstgenoemde partij was geen echte boer meer. Althans nu is het een particulier die 

een stuk grond beheert, al was hij vroeger wel boer geweest. Tegenwoordig heeft hij 
echter geen boerenbelang meer. 

 
Maar als het om reguliere boeren gaat, die dus geen biologisch bedrijf hebben of zijn 
aangesloten bij een agrarische natuurvereniging, dan zijn die boeren over het algemeen 
gewoon met hun bedrijf bezig. Die boeren, zijn naar mijn idee, niet echt met hun omgeving 
bezig. Ik merk dat veel van deze boeren bijvoorbeeld niet bereid zijn om te stoppen met 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen of het gebruik van kunstmest voor bemesting. 
Immers het kunstmestgebruik voor bemesting leidt tot verhoging van de stikstofdepositie 
in de aangrenzende natuurgebieden. Maar ook bestrijdingsmiddelen komen natuurlijk ook 
in het grondwater. Aan de andere kant worden boeren gestuurd op productie. Zolang er 
vanuit de overheid of vanuit Europa niet specifiek gestuurd wordt op vergroening, zodat 
boeren bijvoorbeeld beloond worden voor het creëren van natuurwaarden of het 
verhogen van de kwaliteit van de bodem of de omgeving, dan zullen ze daar waarschijnlijk 
niet veel mee doen. 

 
Interviewer:  Kortom, sturing door de overheid, bijvoorbeeld door subsidies, is dus van groot belang om 

veranderingen die nodig zijn voor o.a. klimaatadaptatie in gang te zetten? 
 
RESP010:  Ja, ik denk, als we naar het stikstofprobleem kijken, dat dit probleem vooral te maken heeft 

met het feit dat Europa voornamelijk stuurt op de productie van agrarische bedrijven en 
dus op de productiecapaciteit.... 

 
Interviewer:  ... en dus minder op de output als het bijvoorbeeld gaat om natuurontwikkeling of beheer, 

etc.? 
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RESP010:  Nee, daar wordt helemaal niet op gestuurd. Alleen als daar subsidie voor beschikbaar is. 

Maar dan nog is het de vraag of subsidies voldoende zijn. Maar het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat ze daar geld mee verdienen. 

 
Interviewer:  Hoe zit het dan met de PAS-gelden? 
 
RESP010:  De PAS-gelden gaan naar de terreinbeheerder en niet naar de boeren. De PAS-gelden zijn 

puur bedoeld voor natuurontwikkeling binnen Natura 2000-gebieden. De boeren hebben 
over het algemeen hun landerijen buiten deze Natura 2000-gebieden liggen. Dus dat staat 
los van elkaar. 

 
Interviewer:  Vraag 5:  

 Op welke manier speelt infrastructuur en technologie een rol binnen het 
klimaatadaptatiebeleid als het om natuurbeheer en biodiversiteit gaat? 

 
RESP010:  In een pilotproject, waar ik vanuit de Bosgroep betrokken ben geweest, hebben we een 

‘biodiversiteitsstresstest' ontwikkeld. Bij dit pilotproject waren vier gemeenten betrokken, 
de gemeente Weert, Horst aan de Maas, Tilburg en Den Haag. Het project is uitgevoerd 
door verschillende partijen en werd aangestuurd door Citaverde en het Kenniscentrum 
voor Natuur en Leefomgeving. In dit project is een GIS-applicatie ontwikkeld, waarmee 
inwoners van gemeenten kunnen zien wat de huidige status van de biodiversiteit is binnen 
hun eigen gemeente en op welke manier ze de biodiversiteit met maatregelen kunnen 
vergroten. Het idee hierachter was om de verhoging van de biodiversiteit te koppelen aan 
andere maatschappelijke doelen, waaronder klimaatadaptatie, vergroting van de 
leefomgeving en leefbaarheid.  

 
Samen met studenten van de HAS-hogeschool in den Bosch en Van Hall Larenstein hebben 
we gekeken naar welke biodiversiteit verhogende maatregelen gekoppeld kunnen worden 
aan specifieke maatschappelijke doelen. We hebben gekeken welke maatregelen voor het 
verhogen van de biodiversiteit gekoppeld kunnen worden aan andere maatschappelijke 
doelen. Gezondheid was bijvoorbeeld ook één van die maatschappelijke doelen. Binnen 
een woonwijk zou je bijvoorbeeld de vraag stellen hoe je de woonwijk kunt vergroenen? 
Dat kan onder andere door de ontwikkeling van een groene natuurspeelplaats. Hierbij 
hebben we dan ook aangegeven hoe je een dergelijke speelplaats kan realiseren. Maar 
ook het ontwikkelen van een wadi. Hierbij gaven we advies hoe een wadi kan worden 
ingericht, zodat deze ook leidt tot een hogere biodiversiteit. Dus in principe het realiseren 
van meer dan een gat in de grond, maar ook ervoor zorgdragen dat het groen rondom de 
wadi kan groeien of deze zelfs aanplanten.  

 
 Al weet ik op dit moment niet wat de status is, omdat ik net voor de afronding van het 

project de Bosgroep heb verlaten. Echter, het project sloeg in ieder geval goed aan en het 
is wel echt iets waar gemeenten behoefte aan hebben. Zeker nu bij veel gemeenten 
klimaatadaptatie en biodiversiteitsverhoging op de agenda staan. De vraag is dan ook vaak, 
hoe doen we dat dan? Deze tool is ontwikkeld om gemeente daarmee te helpen en om 
doelstellingen concreter te maken als het gaat om tastbare maatregelen in het kader van 
klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

 
Interviewer:  In principe kun je dit zien als een technisch hulpmiddel? 
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RESP010:  Ja, maar de applicatie was op de eerste plaats bedoeld om bewustwording te vergroten 

en op de tweede plaats om daadwerkelijk maatregelen door te voeren. De applicatie was 
bereikbaar via een website, bedoeld in eerste instantie voor gemeenteambtenaren, maar 
ook met het doel dat burgers daar zelf mee aan de slag kunnen. 

 
Op dit moment loopt er een vergelijkbaar project bij de provincie Limburg. Het is dus wel 
iets wat écht leeft en waar vooral gemeenten veel mee bezig zijn. Maar dat geldt enkel 
voor gemeenten waar de verhoging van biodiversiteit en klimaatadaptatie op de agenda 
staan én die aan deze thema's ook echt iets willen doen. 

 
Interviewer:  En dan kom je feitelijk weer bij het belang van de politieke wil om maatregelen te nemen 

in het kader van klimaatadaptatie en vergroting van de biodiversiteit? 
 
RESP010:  Ja. 
 
Interviewer:  Speelt infrastructuur naar uw mening ook een rol van betekenis in het kader van 

klimaatadaptatie? 
 
RESP010:  Op dit moment ben ik bezig met het monitoren van bermen in Venlo, waarbij verschillende 

gemeenten ecologisch bermbeheer willen introduceren of dit al doen en dat willen 
uitbreiden. Hiervoor heb ik zelf een cursus kleurkeur gevolgd waarbij je leert hoe bermen 
ecologisch kunnen worden beheerd en gemonitord. Vooral de monitoring is voor ons 
ecologisch bureau heel interessant als het om de advisering in het kader van het 
bermbeheer gaat. Hierbij worden de planten in bermen geïnventariseerd en worden de 
resultaten ingevoerd op een website die ontwikkeld is door Floron. Vervolgens wordt aan 
de hand van de invoergegevens de zogenoemde 'nectar index' berekend, welke een maat 
is, met een score van 1 tot en met 5, voor het aantal bloemen en daarmee het aantal 
nectargevende planten in de berm. Daarmee kun je aan de hand van de samenstelling van 
planten in de berm een beeld krijgen welke bermen interessant zijn voor insecten. Op basis 
daarvan kunnen we advies geven hoe je het bermbeheer beter vorm kunt geven en dus 
bloemrijker te maken. Ik zal je de weblink na het interview toesturen. 

 
Daarnaast is het van belang om meer beplanting in bermen te ontwikkelen, omdat meer 
beplanting meer water vasthoudt; meer dan bijvoorbeeld een strakke grasmat. Door meer 
variatie in bermstructuren aan te brengen, door bijvoorbeeld ook hogere beplanting toe 
te staan en meer ruigte te laten ontstaan, kun je ook meer water vasthouden. Bermen 
kunnen in het vasthouden van water dus een belangrijke rol spelen. Bovendien kan een 
groene infrastructuur, als het om maatregelen in het kader van klimaatadaptatie gaat, 
voor schaduw zorgen. 

 
Een ander punt ten aanzien van de gevolgen van klimaatverandering is de ontwikkeling en 
uitbreiding van exoten. Bijvoorbeeld de eikenprocessierups die in deze omgeving 
opvallend veel aanwezig is, omdat er zoveel eikenbomen in lanen staan opgesteld. Veel 
gemeenten zijn om die reden veel eikenlanen aan het vervangen door meer diversiteit in 
bomen aan te brengen om zodoende te bewerkstelligen dat de eikenprocessierups minder 
kans krijgt. Maar wat ook kan helpen is het ontwikkeling van meer bloemrijke bermen. 
Hierdoor neemt het aantal insecten toe, zoals bijvoorbeeld sluipwesten die weer vijanden 
zijn van de eikenprocessierups. Maar je kunt ook meer nestkastjes in een dergelijk gebied 
neerzetten voor koolmezen die de rupsen eten. En zo kun je met de bermen en de bomen 
iets doen aan klimaatadaptatie... 
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Interviewer: ... maar ook aan biodiversiteit? 
 
RESP010:  Ja. 
 
Interviewer:  Als het om infrastructuur gaat in het Geuldal, dan komt bij andere interviews naar voren 

dat de infrastructuur ook een belangrijke rol kan spelen in de verbinding van natuur, 
omdat het Natura 2000-gebied Geuldal nogal versnipperd ligt. 

 
RESP010:  Jazeker, al die wegen zorgen voor een verbinding. Dus als de bermen langs de wegen aan 

elkaar worden gekoppeld dan ontstaan ecologische verbindingszones. Ik denk dat op dit 
gebied wel nog veel te halen is. Recentelijk hebben we bijvoorbeeld een offerteverzoek 
gekregen voor de gemeente Landgraaf om een pilot te starten met ecologisch 
bermbeheer. Echter de offerte is uiteindelijk niet toegekend omdat de gemeente vanwege 
klachten van omwonende het bermbeheer terugdraait naar de oorspronkelijke manier. 
Veel bewoners zijn vaak niet zo blij met aangepast of ecologisch bermbeheer omdat er 
dan minder gemaaid wordt. In de ogen van de omwonende wordt dit gezien als 
verrommeling. Zij zien liever een strak gemaaide berm. Wat ik dus vooral zie in de praktijk 
is dat communicatie een heel belangrijk onderdeel is, omdat mensen vaak gewoonweg 
niet weten wat het doel is van een bepaalde maatregel. 

 
Interviewer:  Dus communicatie en kennisoverdracht is belangrijk? 
 
RESP010:  Ja, je moet mensen erbij betrekken. Je moet de positieve aspecten ervan laten zien. Je 

kunt bijvoorbeeld ook kinderen insectenhotels laten maken, zodat zo'n ecologische berm 
ook meer gaat leven en dat zo'n berm meer is dan alleen maar lastig als je langs het lange 
gras fiets dat tegen je benen aankomt. 

 
Interviewer:  Zijn er pogingen gedaan om burgers hier beter over te informeren c.q. betrekken? 
 
RESP010:  Dat is mij niet bekend. Ik heb gisteren pas het bericht ontvangen. Dus ik kan niet aangeven 

welke acties vanuit de gemeente zijn ondernomen. Je ziet dat de opvatting van veel 
mensen is dat het vroeger beter was. Dus als je veranderingen niet toelicht, dan is het 
lastig om mensen mee te krijgen en dan gaan ze protesteren of klachten indienen. 

 
 Een ander item wat ik nog graag wilde toevoegen, is het feit dat er qua biodiversiteit nog 

veel te halen is bij waterbuffers, die veel door het waterschap zijn of worden aangelegd. 
Vaak is er sprake van een cultuurtechnisch ingerichte waterbuffer waar geen of in 
beperkte mate beplanting is opgenomen. Uiteraard moet gezorgd worden dat een goede 
waterafvoer is gegarandeerd, maar aan de ander kant kan beplanting ook zorgdragen voor 
het opnemen van water in de bodem en daarnaast zorgen voor een verhoging van de 
biodiversiteit. Daarnaast, als dat mogelijk is, kunnen bomen ook voor schaduw zorgen. Al 
is de vraag bij bodem uiteraard of dat kan, omdat bomen mogelijk te diep wortelen. Maar 
het aanplanten van struweel of hogere kruiden is in ieder geval mogelijk. Ik heb jarenlang 
gewerkt als vrijwilliger bij het platform voor de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad. 
De geelbuikvuurpad heeft graag ondiepe poeltjes die niet al te lang water houden, omdat 
er anders salamanders in komen. Een onweersbui en een ondiep poeltje waar een paar 
weken water in blijft staan, is voor de geelbuikvuurpad dan ook ideaal om te gebruiken als 
voortplantingshabitat. Omdat waterbuffers niet permanent water houden, maar wel voor 
een korte periode, zijn deze buffers uitermate geschikt als leefgebied voor bijvoorbeeld 
de geelbuikvuurpad. Mijn idee was in die tijd om kuilen te graven in de waterbuffels. 
Desgevraagd heeft het waterschap dat vervolgens ook gedaan. Al heb ik bij de locatie in 
Stokhem, waar ik dit heb laten uitvoeren, uiteindelijk geen geelbuikvuurpadden 
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waargenomen, maar het is wel iets wat zou kunnen werken. Dit kan ook gecreëerd worden 
door stenen erbij te leggen waardoor het ook geschikt is als landhabitat. Als vrijwilliger heb 
ik het waterschap met deze vraag benaderd. En je ziet dat het in principe niet veel werk 
was om een kleine bijdrage aan de vergroting van biodiversiteit in een waterbuffer te 
creëren. Immers de kraan was toch al ter plaatse om slib af te voeren. Dus met een klein 
beetje extra moeite kun je al best veel doen voor verschillende soorten.  

 
Interviewer:  Is het de wil of de kennis die ontbreekt om deze kleine bijdragen te doen? 
 
RESP010:  Ik denk dat de kennis er wel is. Maar waarschijnlijk speelt het een rol omdat het meer 

moeite kost. En aan de andere kant is dat ook niet het hoofddoel van de buffer. Het wordt 
wellicht als lastig ervaren om iets extra's te doen, terwijl dit niet eens zo lastig hoeft te zijn. 
En daarnaast moet het ook bijgehouden worden. Immers na verloop van tijd verdwijnen 
de kuilen ook weer. 

 
Interviewer:  Vraag 6:  

 In hoeverre spelen andere (externe) factoren een rol als het om klimaatadaptatie gaat, 
specifiek voor natuurbeheer en biodiversiteit? 

 
RESP010:  Wat bedoel je met externe factoren? 
 
Interviewer:  Je zou kunnen denken aan de COVID-19 pandemie of natuurrampen bijvoorbeeld. Dat 

hoor ik ook in andere interviews als het gaat om mensen op andere gedachten brengen. 
Zeker nu het klimaat steeds meer aan het veranderen is, realiseren meer mensen zich dat 
er iets moet gebeuren. Dat besef komt er steeds meer. 

 
RESP010:  Ik denk dat klimaatakkoorden, zoals het klimaatakkoord van Parijs dat in principe bindend 

is, veel bedrijven aanzet om in ieder geval aandacht te hebben voor duurzame energie of 
het verminderen van de CO2-emissies. Dat is wel een belangrijke factor. 

 
Als het gaat om natuurrampen of bijvoorbeeld het verdwijnen van het regenwoud dan 
raakt mij dat wel, maar ik weet niet in hoeverre dat leeft bij andere mensen. Hier in het 
dorp worden de afgelopen tijd bijvoorbeeld veel grote zwembaden in tuinen aangelegd. 
Zo'n groot zwembad heeft al snel een inhoud van 25.000 m3 water. En dat water onttrek 
je vanuit het grondwater. Dat is gewoonweg veel water en in mijn ogen beseffen veel 
mensen dat niet. Mensen zijn meer bezig met de vraag: hoe overleef ik de hitte? Of je ziet 
dat mensen een half uur het terras aan het schoonspuiten zijn omdat het netjes moet 
uitzien en dat ze het zelf gemakkelijk hebben. Maar ze zijn niet bezig met de vraag, wat 
betekent dit voor de omgeving? 

 
Interviewer:  Vraag 7:  

 U heeft verschillende institutionele, organisatorische en infrastructurele factoren belicht 
die klimaatadaptatie beïnvloeden. Welke zijn volgens u het belangrijkst? 

 
U heeft zojuist een groot aantal aandachtspunten, onder andere:   

 de wil van mensen; 
 de tegenstrijdigheid in de regelgeving;  
 communicatie; 
 kennisoverdracht, omdat veel mensen bang zijn voor veranderingen en dus ook 

het onbekende;   
 de belangen tussen mensen en organisaties die hierin een rol kunnen spelen, 

bijvoorbeeld de rol tussen het waterschap en agrariërs;   
 het besluitvormingsproces rondom subsidies die tot vertraging leiden of een 

barrière vormen voor de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen;  
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 sturing door de overheid, bijvoorbeeld sturing geven aan de landbouw; 
 vergroening van waterbuffers; 
 etc. 

 Wat is dan volgens u het belangrijkste als het gaat om de aanpak van klimaatadaptatie, in 
het kader van natuurbeheer en biodiversiteit gaat?  

 
RESP010:  Ik denk dat het toch vooral bij het bestuur zit. Als er bestuurlijke wil is, dan komen dingen 

op gang en krijgen ze ook de mensen mee. Is de wil er niet dan houdt het ontwikkelingen 
eerder tegen. En hier gaat het dan om de verschillende besturen, dus zowel provincie, 
gemeenten en waterschap. Ik denk dat daar vooral de sleutel zit. Als vanuit die besturen 
de kracht en de wil komt, dan worden mensen ook gestimuleerd om mee te gaan in 
nieuwe ontwikkelingen. Wordt het anderzijds tegengewerkt, dan is het heel lastig om 
dingen voor elkaar te krijgen. 

 
Interviewer:  Vraag 8:  

 Wat zijn de kansen en bedreigingen voor (verdere) beleidsverandering om 
klimaatadaptaties binnen het natuurbeheer en vergroting van de biodiversiteit in de 
toekomst aan te pakken? 

 
RESP010:  Bedreigingen zijn vooral mensen die bijvoorbeeld klimaatverandering ontkennen.... . 
 
Interviewer:  ... en de gevolgen daarvan? 
 
RESP010:  Ja, als je niets doet aan klimaatadaptatie, dan zijn de bedreigingen droogte, 

overstromingen, vermindering van de biodiversiteit, etc. ... 
 
Interviewer:  Dat zijn zeer zeker bedreigingen. Bedreigingen die in mijn ogen ook samenhangen met 

andere problemen, bijvoorbeeld in de fruitteelt. 
 
RESP010:  Ja, er zijn eigenlijk een heleboel dingen die dan aan de hand zijn. De landbouw heeft daar 

ook last van, want als de insectensterfte doorzet, dan heeft dat consequenties binnen de 
landbouw. Dan mislukken oogsten en neemt de voedselvoorziening in de wereld af. En 
daarnaast zal droogte parten spelen, evenals hittestress en gezondheidsproblemen die 
door hittestress worden veroorzaakt. 

 
  En als je dan de klimaatverandering ontkent en er niks aan doet, dan worden die 

problemen alleen maar erger. Doe je er wel iets mee, dan wil dat niet zeggen dat alles 
opgelost kan worden. Maar we kunnen wel ervoor zorgen dat de impact van het 
klimaatprobleem verminderd om zodoende de aarde nog enigszins leefbaar te houden 

 
Interviewer: Vraag 9:  

 Is er nog iets dat u zou willen toevoegen of zijn er volgens u nog relevante punten die niet 
aan de orde zijn gekomen tijdens dit interview? 

 
RESP010:  Ik had nog twee zaken opgeschreven. Ten eerste heeft de gemeente recentelijk de weg 

vernieuwd. Hierbij werd de mogelijkheid gegeven om het hemelwater af te koppelen van 
de riolering, wat ik op zich positief vond. Alleen, en dan kom je wederom op het aspect 
communicatie. De communicatie naar de bewoners was ronduit minimaal. De vraag of 
men wilde afkoppelen is enkel gevraagd via de buurtapp. En daar moest je aangeven of je 
wilde afkoppelen. Vervolgens is de aannemer aan het werk gegaan en dan zie je dat 
mensen het afkoppelen uiteindelijk achterwege laten, omdat ze het bericht niet gelezen 
hebben of te laat gelezen hebben. Je moest er in principe dus zelf achteraangaan om het 
hemelwater af te laten koppelen. Het was niet zo dat de gemeente noch de aannemer 
merkbaar eraan trok om mensen mee te krijgen. 
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Interviewer:  Dus er was geen sprake van een actieve benadering? 
 
RESP010:  Nee, ze hebben het wel mogelijk gemaakt om de afvoerbuizen los te leggen van de 

riolering, maar niet overal is de afkoppeling daadwerkelijk gerealiseerd. Dus ik denk dat als 
de communicatie goed was geweest en dat ze actief langs de huizen waren gegaan, dan 
hadden ze meer gerealiseerd. 

 
 Een ander voorbeeld is dat wij thuis een sedumdak hebben aangelegd zonder subsidie, 

omdat er in deze gemeente geen subsidie voor de aanleg van een sedumdak verkrijgbaar 
is, terwijl dat in andere gemeenten wel mogelijk is. En dat vind ik jammer. Want je doet 
iets positief voor wateropvang en voor de biodiversiteit, maar je moet het zelf bekostigen. 
En nu kunnen wij dit betalen, maar er zijn veel mensen die de aanleg van een sedumdak 
niet kunnen betalen. 

 
 Ik denk dan ook dat er veel meer te halen is, als de gemeenten subsidies verstrekken. De 

gemeente heeft recentelijk twee keer een actie gehad voor regentonnen. Hiervoor waren 
550 regentonnen beschikbaar, die waren al binnen 14 uur weg. Dus als mensen het gratis 
kunnen krijgen, dan doen ze wel mee. Het ligt er vooral aan wat een gemeente eraan wil 
doen. En dat is dan ook weer bestuurlijk bepaald. Mensen willen wel, maar ik merk dat ze 
het niet vanzelf doen. Je zult mensen echt iets moeten geven of stimuleren om ze aan te 
zetten tot actie. 

End of audio recording      
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Interviewee:     Respondent RESP011 
Interviewer:    George van den Hove 
Duration recording:    00:54:08 [h:m:s] 
Date of interview:   June 11th, 2021 Time: 09:00-10:00 hour                                                                    
Location:     Skype 
Language used during interview:  Dutch           
Transcript Language:   Dutch          
Transcription software:  Amberscript  

This interview transcript is verified by the respondent    
  
Research  
Nature’s key to Climate Change Adaptation (CCA): A Qualitative Research on Local Achievements and 
Occurring Lock-ins in the Dutch Natura 2000-conservation Geuldal. 
 
Interview  
For this research a semi-structured interview structure is used, using open questions of the standard 
questionary drawn up for the Adapt Lock-in project. In order to find the answers to these standard 
questionaries in this transcription, these questions are literally mentioned in the text and are marked in 
orange colours. 
 
For elaborating the results of this interview, a verbatim transcribing is used, based on a converted audio-
recording into text – using Amberscript software. Subsequently the transcript is verified by the 
interviewer in which the audio recording is relistened multiple times, in order to guarantee a 
representable translation of audio recording into text. In some cases, the repetitions are excluded if 
possible, as well as hesitations, fillers, and stuttering are ignored.  
 
The respondent requested explicitly to review the transcript. Therefore, the transcript is submitted to 
the respondent to guarantee the correct interpretation of the answers to the interview questions. 
Remarks were received on June 30, 2021 and have been incorporated into this definitive version of the 
interview transcript. Remarks made by the respondent were minor adjustments and did not mean 
another interpretation of the interview itself. No added remarks were made.  
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Start audio recording      
 
Interviewer: Bij de uitnodiging voor dit interview heb ik een aantal documenten meegezonden, 

waaronder een toestemmingsformulier. Dit toestemmingsformulier heeft u al 
ondertekend aan mij toegezonden.  

 
Het interview is semigestructureerd en bestaat uit een aantal open vragen. 
 

Interviewer:  Vraag 1:  
 Kunt u in het kort uw professionele achtergrond en uw huidige functie omschrijven? En is 

er hierbij een binding met de klimaatdimensie? 
 
RESP011:  The information in question 1 is anonymized due to the respondent's traceable personal 

information (i.e., background, position, employer, etc.). Information can be obtained from 
the author of this thesis or from the ADAPT lock-in project team… 

 
Interviewer:  U werkt dus ook veel samen met andere partijen, zoals bijvoorbeeld gemeenten en 

natuurorganisaties? 
 
RESP011:  Ja, dat klopt. Van 2008 tot 2014 hebben we bijvoorbeeld in Zuid-Limburg, voornamelijk 

rondom het Geuldal, een onderzoek naar het leven in de bronnen gedaan omdat we niet 
goed op de hoogte waren van de toestand van de bronnen. Onderdeel daarvan vormde 
de bronnen met  kalktufontwikkeling, een habitattype in de Natura 2000-gebieden. 
Daarnaast is o.a. een bronnenonderzoek verricht rondom de Randweg in Parkstad om te 
beoordelen wat de effecten van deze weg zijn op de natuurlijke leefomgeving. In een 
dergelijk onderzoek wordt gefocust op de karakteristieke bronnenmacrofauna en onder 
welke omstandigheden (continue afvoer, temperatuur, beschaduwing, inrichting, ect.) ze 
leven. Bronnen vormen  de oorsprong van beken. Tijdens dit onderzoek werd ook duidelijk 
dat het landbeheer, dus de terreinbeherende organisaties, een belangrijke rol kan spelen. 
Deze TBO’s zijn vooral bekend met de terrestrische waarde en vaak minder met de 
aquatische waarde; met andere woorden hetgeen wat er leeft in de beken en wat dat 
leven nodig heeft. Maatregelen die gunstig zijn voor het terrestrische of floristische beheer 
zijn lang niet altijd gunstig voor het aquatisch milieu. Denk aan water vasthouden in 
stromende bronbeekjes door er stuwtjes in te plaatsen om zo het grondwaterpeil te 
verhogen. Wellicht gunstig voor planten die van een vochtig milieu houden maar funest 
voor de macrofauna die afhankelijk is van stromend water. Verder is het belangrijk is  om 
te begrijpen dat veel insecten die  als larven in de beek leven en als volwassen organisme   
een natuurlijke omgeving nodig hebben buiten de beek. Zo leven sommige kokerjuffers als 
volwassen schietmotjes in een boom en zijn er libellen die foerageren in houtwallen. 

 
Wat je vervolgens ook vaker ziet bij terrein- of natuurbeherende organisaties, is dat veelal 
beheer wordt toegepast vanuit het oogpunt van één soort, wat dan niet altijd 
overeenkomt met randvoorwaarden die andere organismen stellen in de beek. Zo werd 
een bron(beek)complex kaal gemaakt ten behoeve van de geelbuikvuurpad. Dit had, 
vanwege de hoge nitraatgehaltes in het Limburgse grondwater draadalgontwikkeling tot 
gevolg in de bronbeek en verder door de aangetaste inrichting biotoopverlies. Dit alles 
met de beste bedoelingen maar waarbij de bronnen niet als een bijzonder waardevol 
biotoop worden herkend. 
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Door de jaren heen ben ik mij veel assertiever gaan opstellen richting de terreinbeherende 
organisaties en ben ik deze actief gaan opzoeken. Bijvoorbeeld aan de hand van het geven 
van presentaties over de soorten die in de (bron)beken allemaal voorkomen, maar ook 
wat de wensen zijn van soorten tot aan het aangeven wat goed bronbeheer is en hoe 
terreinbeherende organisaties daaraan kunnen meewerken. Vanaf die tijd worden we 
meer betrokken bij plannen en worden we uitgenodigd om terreinonderzoek uit te voeren 
en dus hebben we een stem gekregen binnen deze projecten. Ik vind dit een ontzettend 
prettige manier van samenwerken. Samen kijk je dan hoe je zo goed mogelijk alle doelen 
kunt dienen of er “vrede” mee hebben als er andere keuzes worden gemaakt. 

 
Interviewer:  Kortom uw actieve benadering in de richting van de terreinbeheerders heeft effect gehad? 
 
RESP011:  Ja. Verder wil ik opmerken dat ik over de jaren heen het landschap heb zien veranderen. 

Het landschap is, vooral door de ruilverkavelingen, veel grootschaliger geworden. Al snap 
ik, beredenerend vanuit de boeren, dat alles efficiënter moest worden. Het heeft echter 
tot gevolg dat veel water afstroomt dat eerder door kleinschalige landschapselementen 
werd tegengehouden. Daarnaast is sprake van veel extra afstroming door de wijze waarop 
grondbewerking plaatsvindt én doordat percelen langere kaal zijn, omdat er geen 
gewassen worden verbouwd. Als er dan sprake is van winteraanplant, dan mag deze 
uiteindelijk bij aanvang van het groeiseizoen met bestrijdingsmiddelen weer kapot 
gespoten worden. Dat extra gif is natuurlijk niet wenselijk.  

 
 Veel bronbeken zijn gaan insnijden en er zijn op diverse plekken waterbuffers gerealiseerd. 

Vroeger ging bij hoogwater het water deels door de beek en als de capaciteit niet 
voldoende was, dan ging het water over naar de omliggende weilanden, wegen of zelfs 
door huizen heen. Nu wordt dat water vaak opgevangen in regenwaterbuffers, die dan 
vervolgens weer binnen 24 uur moeten leeg lopen waarbij al dat water door een bronbeek 
wordt geperst. We zoeken bij het waterschap ook naar een oplossing om dat optimaler te 
laten verlopen.  

 
 Met het OB+N hebben we een project uitgevoerd, waarbij we aandacht hebben gehad 

voor die diepe insnijdingen. Dit onderzoeksproject heb ik min of meer onder de aandacht 
gebracht waarbij mijn doel vooral was om beter in beeld te krijgen wáár het probleem 
speelt, wat er aan ten grondslag ligt en wat de  optredende effecten zijn? Wat is van 
belang? Wat zijn eventuele bronmaatregelen? Omdat er ook veel mensen bij het OB+N 
aandacht hebben voor de vegetatie, is dit project anders opgepakt dan mijn bedoeling 
aanvankelijk was. De maatregelen op dit moment focussen zich met name op maatregelen 
in de beek en richten zich dus op de symptomen. Bijvoorbeeld hoe de beekbodem 
verhoogd kan worden? Dit omdat men verwacht dat de diepe insnijding een drainerende 
werking kan hebben op de omgeving. Terwijl mijn opzet vooral gericht was op de oorzaak 
en hoe de mogelijkheden te onderzoeken om water vast te houden op de plaats waar de 
regendruppel neervalt. Want als het water afstroomt, en dus een hoge snelheid heeft, 
zoekt het gewoon z'n weg. Als vervolgens obstakels in de beek worden gemaakt, dan zorgt 
dit alleen maar voor meer erosie. Het water gaat er dan onderdoor of omheen en neemt 
dan stukken land weg. Daarnaast is gebiedseigen materiaal veel sterker dan materiaal dat 
je later zou willen inbrengen. Dus of het wordt heel onnatuurlijk kunstmatig of het gaat 
opnieuw op transport. 
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Interviewer: Vraag 2:  

 Als we kijken naar klimaatadaptatie ten aanzien van natuurbeheer en biodiversiteit, hoe 
wordt klimaatadaptatie op dit moment toegepast? Is dit naar uw  mening voldoende? 

 
RESP011:  Als het bijvoorbeeld gaat om het programma Water in Balans, dan lijkt de meest 

eenvoudige methode om wateroverlast te voorkomen het plaatsen van dammen in beken 
te zijn om zodoende het water tegen te houden en dat de bewoners die benedenstrooms 
wonen minder overlast hebben. Wat echter veelal wordt vergeten, is dat de beestjes die 
in zo’n beek leven, afhankelijk zijn van stromend water, maar ook vaak afhankelijk zijn van 
grindige substraten op de bodem. Als dan afstromend regenwater afkomstig van 
bijvoorbeeld agrarische landerijen waar dan ook modder, zand, leem en löss inzit wordt 
stilgezet, dan zal dit materiaal bezinken en uiteindelijk de harde substraten, waar een 
heleboel organismen afhankelijk van zijn, bedekken door modder. Vaak wordt er dus enkel 
gedacht aan de waterkwaliteit, maar veelal veranderd de hele inrichting van een beek door 
dergelijke maatregelen. 

 
Vervolgens zijn we in dit project gaan kijken hoe we het landschap wellicht anders kunnen 
inrichten. Echter dat is lastig, omdat er zoveel partijen gebruik maken van het land. 
Daarnaast speelt ook de klimaatverandering een rol. Door hevige regenval stroomt er 
steeds meer water af. Dat zie je zelfs al in de bossen, zoals bijvoorbeeld het Vijlenerbos 
waar nog steeds sprake is van veel afstromend water. 

 
Interviewer:  Vraag 3:  

 Op welke manier(en) zou klimaatadaptatie volgens u beter kunnen worden toegepast in 
het huidige beleid? 

 
RESP011:  Ik zou dan breder willen kijken dan alleen het waterschap. Ik denk dan vooral aan de 

landschapsinrichtingen en maatregelen voor een andere inrichting van het landschap. 
Hierin kan, in mijn ogen, de provincie een grote rol van betekenis vervullen. Door de jaren 
heen zie je dat percelen in omvang zijn toegenomen. Dat zie je bijvoorbeeld in het gebied 
tussen Margraten in de richting van de Planck, maar ook vanaf Groot-Haasdal in de richting 
van Valkenburg aan de Geul. Zo ver als het oog reikt zie je alleen maar grote plateaus, 
zonder hagen of heggen. Rondom Mechelen is er subsidie beschikbaar geweest om hagen 
wederom te ontwikkelen. Echter nu de subsidie is opgeheven, zie je dat de boeren die daar 
in eerste instantie aan meewerkten, de hagen weer verwijderen. Het kost immers 
natuurlijk geld om de hagen te beheren. Maar dit is eigenlijk gewoonweg zonde. We 
zouden met z'n allen meer moeten samenwerken om het landschap anders in te richten. 
De terreinbeherende organisaties willen, naar mijn idee, ook meewerken en zo kunnen we 
proberen om water lokaal langer vast te houden, buiten de beek. Door infiltratie kan het 
water vervolgens zijn weg vinden naar de beek. Het voordeel hiervan is dat het water 
schoner is, omdat het natuurlijk wordt gefilterd, en het water wordt vertraagd afgevoerd. 
Een aandachtspunt hierbij is wel het feit dat we in deze streek een lösshoudende bodem 
hebben, waardoor dit niet eenvoudig is. Daarnaast is ook sprake van een grote mate van 
verstedelijking. Uitgaande van het huidige beleid wordt aan boeren gevraagd om 
medewerking in het bergen van water, maar dit is vooralsnog op vrijwillige basis. En dat 
strookt niet met het commerciële beleid van de boeren. Aan de andere kant zijn boeren 
ook een deel van de oorzaak van het probleem. Maar het is van belang om ook boeren te 
helpen om maatregelen te treffen, aangezien maatregelen in het stedelijk gebied, met een 
hoge mate van bebouwing, ontzettend duur is. Door de boer te ondersteunen in het 
vasthouden van het water op het land kun je hiermee mogelijk een oplossing creëren. 
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Interviewer:  Vraag 4:   

 Op welke manier wordt het klimaatadaptatie, als het om institutionele factoren of 
instituties gaat, door de huidige werkwijze beperkt? 

   
RESP011:  Als ecoloog werk ik binnen een beperkte werkcirkel. Sommige Natura 2000-gebieden 

vallen daarbinnen. Daar heb ik bijvoorbeeld ook contact met de provincie Limburg. Mijn 
persoonlijke ervaring is dat de provincie wel wil meewerken maar vooral op hoofdlijnen 
meedoet. Daarnaast merk ik een stuk afstand van de inhoud op en soms een bepaalde 
eenzijdige kennis. Daarnaast zie je ook wel dat de provincie kennis bij verschillende 
partijen vergaard. 

 
Als aquatisch ecoloog heb ik te maken met beleid, beleidsontwikkeling en de toetsing van 
het beleid in de praktijk. Niet alles valt daar echter onder en met regelmaat kom ik zaken 
tegen die opgepakt moeten worden maar waarvan niet duidelijk is wie de 
verantwoordelijke is of wie een lastige situatie uit een impasse kan halen.  Zo zijn er 
industrieterreinen aangelegd in sterk hellend terrein zonder dat er was nagedacht over 
het bergen van regenwater. Dat water zorgt op andere plaatsen voor problemen, leidt tot 
overstorten en diepe insnijding in de bronbeken. Gemeenten geven aan dat er geen 
ruimte of mogelijkheden zijn. Gebrek aan capaciteit en fusies maken het niet 
gemakkelijker om de situatie bevredigend op te lossen. Op een andere plaats leidt 
afstromend regenwater zelfs tot riooloverstorten in het Natura 2000-gebied 
(Kathagerbemden Geleenbeekdal). Iets wat we natuurlijk niet willen. Een oplossing zoeken 
voor het probleem is echter heel moeilijk, terwijl er wel diverse partijen belang hierbij 
hebben. In mijn ogen zouden gemeenten of de provincie op deze plekken waar je in een 
impasse terecht bent gekomen een grotere rol kunnen vervullen. Het probleem is echter 
veelal dat niet duidelijk is bij wie je binnen deze organisatie een dergelijke vraag of verzoek 
kan neerleggen. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat dit inherent is aan de 
organisatie of aan de functie van de organisatie. Mijn ervaring is dat in vergelijking met  
een ambtelijke organisatie, de terreinbeheerders praktischer zijn ingesteld. Het contact 
zoeken is daar een stuk eenvoudiger. Hetgeen de uitvoering, van bijvoorbeeld het nemen 
van maatregelen, ten goede komt. Ten aanzien van communicatie zou derhalve wel een 
verbetering kunnen plaatsvinden, want bij gesignaleerde problemen in het veld heb je 
meestal meerdere partijen nodig om aan oplossingen te werken. 

 
Om nog een ander voorbeeld te noemen, al ben ik niet bekend met het feit of dit officieel 
is vastgelegd in beleid, maar het schijnt zo te zijn dat boeren na zeven jaar grasland dit niet 
meer mogen omzetten naar akkerland. Wat je dan vooral in de beekdalen ziet, is dat de 
weilanden met regelmaat worden omgezet tot akkerland. Vanaf akkerlanden stroomt het 
water veel meer af, omdat het vaak ontbreekt aan begroeiing. Voor de natuur, maar ook 
alle andere problemen die er zijn met afstromend water, is dit natuurlijk geen goede 
ontwikkeling. 

 
Interviewer:  Dat is inderdaad een punt dat ook in andere interviews naar voren komt. Het schijnt zo te 

zijn dat er vroeger kaarten bestonden waar permanente graslanden op stonden 
aangegeven. Ik begreep met de ruilverkaveling is dit losgelaten. En je ziet dan ook dat de 
boeren ongeveer elke vijf jaar weilanden omzetten naar akkers om zodoende niet de 
mogelijkheid te verliezen om het land voor andere doeleinden te kunnen gebruiken. Dat 
probleem is vooral een issue, volgens andere respondenten, voor de hellingen waar het 
water dan eenvoudig naar beneden stroomt. Als daarbij rekening wordt gehouden met 
het slechte vermogen van de lössgrond om te infiltreren dan ontstaat hier een dilemma. 
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RESP011:  Ik denk dat dit wel een hele belangrijke en ernstige factor is als het gaat om het treffen 

van maatregelen ten aanzien van klimaatveranderingen. 
 
Interviewer:  Als ik dan specifiek naar het Geuldal kijk, dan is dit wel een issue wat een grote rol speelt 

als het om waterbeheer gaat.  
 
RESP011:  Ja. 
 
Interviewer:  Speelt regelgeving wellicht ook nog een rol? 
 
RESP011:  Ja, er lopen voornamelijk een aantal zaken door elkaar heen. De wetgeving veranderd en 

we krijgen nu te maken met de Waterschapsverordening Het is een hele kunst om 
daarbinnen alles goed te regelen en de mensen die dat voor elkaar moeten boksen, zijn 
vooral juridisch goed onderlegd. Ik merk dat na de fusie van beide waterschappen het 
soms lastig is de problematiek van het zuiden duidelijk te maken en het benodigde beheer 
als het gaat om lozen te borgen. Dat heeft onder andere te maken met de specifieke 
eigenschappen van de verschillende deelgebieden, namelijk: Zuid-, Midden- en Noord-
Limburg. Er werd in Noord-Limburg op een andere manier gekeken naar wateren en naar 
de hoeveelheden die daar geloosd mogen worden op een beek. Dit ligt vast in 
getalswaarden. Echter, wat in Noord-Limburg bijvoorbeeld geen kwaad kan, zou in de 
bronbeken van Zuid-Limburg zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. Dat zijn we nu ook 
aan het opnemen in de Keur, want dit strookt momenteel nog niet.  

 
 Even een zijsprongetjes als het om de onbekendheid van (bron)beken gaat. Vooral tijdens 

het bronnenonderzoek werden we ons daar bewust van dat dit waardevolle biotoop vaak 
niet wordt herkend. Er is puin gestort, grond opgehoogd, groenafval er bovenop  gegooid;  
ze zijn cultuurhistorisch hersteld  en zelfs in gebieden die door natuurorganisaties of het 
waterschap worden beheerd is het beheer niet altijd zoals gewenst vanuit de 
bronnenlevensgemeenschap. En dat heeft alles met onbekendheid van het 
bronnenbiotoop te maken,  men herkent het niet. Men weet dan ook niet goed hoe je 
daarvoor moet zorgen. Zoals hierboven aangegeven, gaat dat tegenwoordig beter. Ook bij 
het waterschap,  als er wordt gezegd: ‘we doen aan bronherstel’, dan denk ik: ‘hoe gaat 
dit herstel er uitzien?’. Soms komt er een projectleider bij een dergelijk project die met 
grote slagen aan de slag gaat, zodat er uiteindelijk nagenoeg niets meer van de bron 
overblijft. Het is dan ook één van de redenen waarom ik bijna niet meer durf aan te geven 
dat we een bron op een bepaalde locatie zouden moeten herstellen. 

 
Feitelijk is dat ook vergelijkbaar met het project over de diepe insnijdingen, wat dus ook 
een andere wending heeft gekregen ten aanzien van de inhoud van het onderzoek. Het 
moraal van het verhaal is dat het moeilijk is om zulke specifieke informatie te delen met 
anderen en daar op een goede manier voor zorg te dragen, als dat voor velen een 
onbekende wereld is. Vooral als diegenen van mening zijn dat ze over voldoende kennis 
van het vakgebied  beschikken. Dit kost me veel energie en vaak ben je min of meer 
verplicht er in mee te gaan en wordt het pas duidelijk als er weer een stukje bijzonder 
biotoop is aangetast of verdwenen. Geleidelijk aan wordt het draagvlak voor 
bronmaatregelen gelukkig wel groter. 

 
Wat betreft lozingen, dat is dat nog steeds niet goed geregeld. Want lozingen dat is 
enerzijds iets voor derden en anderzijds is het ook iets voor het waterschap, omdat daar 
onze regenwaterbuffers op zijn aangesloten. Alhoewel zonder die regenwaterbuffers zou 
het water sowieso afstromen. Dat is dus heel dubbel. Vaak wordt gedacht dat het geen 
kwaad kan om hemelwater in de beek te lozen, maar ook dat bevat allerlei stoffen die 
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weer afgebroken moeten worden en modder en het geeft vooral in kleinere bronbeken 
hydraulische stress.  

 
Daarnaast loop ik al geruime tijd langs de beken en vind ik dat de waterkwaliteit van de 
beken verbeterd moet worden. Echter om de waterkwaliteit van beken te verbeteren, is 
geld nodig en dient er een project te zijn. Veelal is er echter geen geld en dus verandert er 
weinig of niets. Onlangs is in de samenwerking tussen het waterschap en gemeenten 
uitgebreid met ecologische toetsen. Deze geven advies over hoe ze binnen het 
basisrioleringsplan, dat ze moeten opstellen vanuit de ecologie, om kunnen gaan met 
riooloverstorten. Dit houdt in dat naast de toetsingen met modelberekeningen op basis 
van vastgestelde normen, nu ook vanuit de levensgemeenschap in de beek wordt gekeken 
wat de impact is van de riooloverstort. Het is de wens dat de overstort geen belemmering 
vormt om het gewenste ecologische streefbeeld te behalen. Die plannen kunnen een 
grote rol van betekenis hebben. Je kunt bijvoorbeeld vasthouden aan normen, maar voor 
bepaalde beken kan dit betekenen dat het veel geld kan kosten en dat het resultaat 
ecologisch gezien zeer beperkt is. Terwijl op andere plekken, op locaties die wellicht niet 
eens waren aangemerkt als een bijzondere locatie, je veel zou kunnen bereiken als daar 
geïnvesteerd wordt in de waterkwaliteit. Deze manier van benaderen levert in de praktijk 
écht heel veel op voor de waterkwaliteit van de beken. Aanvankelijk zie je dat er sprake is 
van onbekendheid en soms enige terughoudendheid bij de gemeenten, maar bij 
veldbezoeken kan ik veelal mensen laten zien wat het nut en de noodzaak is en daaruit 
volgend zie je een groeiende bereidwilligheid van een gemeente om mee te werken 
binnen dit soort projecten. Rioolwater, afstromend stedelijk als ook landelijk 
oppervlaktewater, leegloop van regenwaterbuffers, etc. Het speelt allemaal een rol. 

 
Een voorbeeld wat ik aan een bestuurder heb laten zien, is een situatie in Spaubeek, waar 
het water van het land via de regenwaterbuffers, de weg en de riolering zijn weg zoekt en 
plaatselijk zorgt voor modderstromen die ook tot verstoppingen leiden. Daarnaast loopt 
het water de kleine bronbeekjes in. Als we dan naar de regenwaterbuffers kijken, dan is 
ook de vraag of we als waterschap de voorwaarden moeten blijven hanteren dat het water 
in de buffers binnen 24 uur geloosd moet worden. We zijn dan ook aan het kijken naar 
andere oplossingen. Bijvoorbeeld door het water in het beekdal vast te houden of in de 
beken zelf. Echter, zoals ik net al aangaf, is het vasthouden van afstromend hemelwater in 
de beken veelal funest voor veel bronbeekorganismen. Al is dit een precair onderwerp op 
dit moment, je merkt binnen het bestuur van het waterschap dat men wel begrijpt dat de 
eis om regenwaterbuffers binnen 24 uur leeg te laten ook tot negatieve effecten kan 
leiden in de beken. Het bestuur en de visies van het bestuur spelen een belangrijke rol in 
dit geheel, maar binnen het bestuur is langzamerhand beweging aan het ontstaan en daar 
ben ik in ieder geval positief over gestemd.  

 
Daarnaast wordt op dit moment onderzoek verricht naar het inzetten van 
regenwaterbuffers op een slimmere manier. En daar is wereldwijd ook veel aandacht voor, 
waarbij ook aandacht is voor de diversiteit aan soorten. 

 
Interviewer:  In het beleid is dus opgenomen dat de regenwaterbuffer binnen 24 uur geledigd moet 

worden? 
 
RESP011:  Ja, dat klopt. Binnen die tijd moet er weer ruimte komen voor de volgende bui, is de 

gedachte daarachter. Het leeglopen van de buffers zorgt ervoor dat het waterpeil in 
bronbeken wordt verhoogd. Hierdoor raken oevers verweekt en klappen deze vaak in. Dit 
leidt dan tot problemen, omdat een bronbeek heel ondiep moet liggen. Daarbij is bij 
bronbeken de verbinding tussen het land en het water een hele belangrijke zone. Hoe 
dieper dat een beek vervolgens insnijdt, hoe groter het aantal kale oevers ontstaat, 
waarmee een connectie ontbreekt tussen het water en het land, want in die 
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overgangszone, die veelal begroeid is, leven veel organismen. Bovendien zal het materiaal 
dat bij het afkalven vrijkomt in de beek terechtkomen, wat dan vervolgens weer op de 
harde substraten terechtkomt. Maar stel dat het leeglopen van regenwaterbuffers wordt 
vertraagd over een langere tijdsperiode, dan staat een bronbeek in principe langer onder 
invloed van verweking. Dus of een dergelijke optie beter is, dat is nog niet bekend. Dit 
vraagt nog om verder onderzoek. 

 
Interviewer:  Als ik naar regenwaterbuffers kijk dan staan die bijna nagenoeg altijd droog, behalve ten 

tijde of net na een hevige regenbui. 
 
RESP011:  Dat klopt. Maar als het ook echt spookt, dan weet je ook niet wat je ziet. Een goed 

voorbeeld zijn bijvoorbeeld de regenwaterbuffers bij Waterval, die zijn na een hevige 
regenval nagenoeg vol. 

 
Interviewer:  Hoe zit het met de regelgeving rondom Natura 2000? 
 
RESP011:  Ook daar speelt een dilemma. Ik ben bijvoorbeeld in de gemeente Eijsden-Margraten bij 

de Noor betrokken. Dit is dan wel niet het Geuldal, maar het is een mooi voorbeeld dat 
ook van toepassing kan zijn elders. Binnen dit project speelden verschillende aspecten een 
rol van betekenis. In 2006 is in de buurt van Bergenhuizen een bergbezinkbassin 
gerealiseerd. Tot die tijd  stortte de riolering heel vaak over op de Noor, een bijzondere 
bronbeek met vele bronnetjes én onderdeel van het Natura 2000-gebied Noorbeemden 
en Hoogbos. Door het bergbezinkbassin voldoet deze overstort, waarbij het overstorten 
eens per de vijf jaar als ecologisch acceptabel wordt gezien, nu aan de basisinspanning. 
Maar dat is niet goed genoeg. In het droogdal liggen diverse regenwaterbuffers en die 
werken goed, ze houden het water vast. Sinds de hemelwaterafvoer van de woningen in 
het dorp Bergenhuizen afgekoppeld zijn van de riolering, stroomt het water omlaag over 
de weg en komt bij de bron in het bronbeekje terecht. 

 
Je ziet een dergelijke situatie wel met regelmaat gebeuren. Het afkoppelen van 
regenwater van de riolering juichen wij als waterschap alleen maar toe. Want je wil het 
schone water niet in de riolering, want bij de zuiveringsinstallatie kunnen ze daar niets 
mee. Maar aan de andere kant wil je het schone water ook niet in een gemengde riolering, 
omdat de kans dan groter is dat het riool gaat overstorten. En dat wil je niet. 

 
Wat  veel gebeurd is dat afvoerbuizen voor regenwater worden doorgezaagd en dat de 
afvoer van regenwater plaatsvindt via de wegen. En dat gebeurde destijds ook in 
Bergenhuizen. Daar stroomde het water vanaf de straten naar beneden en verdwijnt het 
water via de kolken  bij de Brigidabron alsnog de bronbeek in. Dat is natuurlijk hartstikke 
slecht voor die bronbeek. Afkoppelen van hemelwater is afkoppelen van het 
watersysteem, anders verplaats je de problemen. Zeker nu we ook met droogte te maken 
hebben, is het vasthouden en infiltreren (schoonmaken) nodig. 
Als je dit bekijkt vanuit het waterschap, dan zijn er in de omgeving van Schey verschillende 
waterbuffers in de stroombanen van het water gerealiseerd. En die buffers werken goed, 
bij hevige regenbuien. Deze buffers liggen in het landelijk gebied, waar ook eigendommen 
zijn gelegen van natuurorganisaties. Kijkt men echter naar Bergenhuizen, dan is er sprake 
van stedelijk afvalwater en dan zie je, omdat het regenwater is afgekoppeld, het 
regenwater als een riviertje de heuvel afkomen. Bekijkt men dit vanuit een knelpunt van 
wateroverlast, dan heeft dit bij het waterschap niet de hoogste prioriteit, omdat niemand 
er last van heeft. Maar dat is natuurlijk een ander verhaal als men focust op het 
(aquatische) ecosystemen. Die hebben hier wel last van. 

 
Bekijk je dit vanuit de aandachtsgebieden van de provincie, dan heeft de provincie vooral 
aandacht voor de Natura 2000-gebieden. Dat gaat dan niet zozeer over de 
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macrofaunasoorten van beken, maar vaak vooral om de vegetatie om de beken heen. Het 
leidt ook veelal tot de conclusie dat de beekbodem draineert en dus dat de beekbodem 
opgehoogd dient te worden. En dat is voor mij een moment om goed op te letten wat er 
gebeurt en het belang van de macrofauna onder de aandacht te brengen. De provincie 
zou derhalve in mijn ogen meer kunnen betekenen als het om de inrichting van het 
landschap gaat, kijken wat de stroombanen veroorzaakt die in sterke mate de kwaliteit van 
Natura 2000-gebieden beïnvloeden. Anderzijds is de provincie ook, al dan niet actief, 
betrokken en levert ze inspanningen, zoals het contact met de gemeente om het saneren 
van overstorten te stimuleren. 

 
Interviewer:  U geeft aan dat de aanpak van klimaatadaptatie veel geld kost. Als het om hulpbronnen 

en middelen gaat, is dit wel in voldoende mate beschikbaar? 
 
RESP011:  Het is deels beschikbaar. Maar er zijn een heleboel wateroverlastknelpunten én daarnaast 

is de vraag tot hoever ga je met het treffen van maatregelen. Als ik als voorbeeld van een 
nijpend probleem de situatie in Meerssen neem, dan valt op dat er ontzettend veel 
verharding in het landschap aanwezig is. Bovenstrooms heb je in Ulestraten grote 
agrarische percelen, de bebouwing, tuinhuisjes, het vliegveld en daarnaast is het verhard 
oppervlak door de jaren heen alleen maar toegenomen. Ook al zijn er buffers gerealiseerd, 
je ziet bij hevige regenbuien het water naar beneden stromen. Bovendien liggen er in dit 
gebied ook nog overstorten. De vraag is dan ook, hoe lossen we dit op? En hoe kunnen we 
de Vliekerwaterlossing die daar stroomt, ecologisch gezien ontzien? 

 
Vanuit de gemeente, maar ook het waterschap, zal dit betekenen dat naar dit project veel 
geld moet om bijvoorbeeld buffers en riooloverstorten te realiseren. De investeringen 
zullen daarnaast voor een groot deel afhankelijk zijn van de vraag hoever wil men gaan 
met maatregelen die nodig zijn, maar het is ook afhankelijk van de medewerking. Krijg je 
bijvoorbeeld veel medewerking, van bijvoorbeeld omwonenden, dan kun je wellicht 
goedkopere oplossing treffen. Krijg je die medewerking niet, dan dienen andere, vaak 
duurdere, oplossingen toegepast te worden. En omdat in Meerssen sprake is van een 
nijpend probleem, betekent eveneens dat er ook veel geld naar dit project gaat. Maar dat 
betekent ook dat er minder geld naar projecten gaat met een minder hoge prioriteit.  

 
 Voor die projecten is de vraag of daar dan nog voldoende geld en middelen beschikbaar 

zijn voor de aanpak en uitvoering van deze projecten. Met bijdragen van bijvoorbeeld 
stichtingen als Elisabeth Strouven stichting of bijvoorbeeld ARK met de Postcode Loterij 
kunnen dit soort projecten wel vaak opgepakt worden. Zo kan de EO Wijersprijs in 
Noorbeek helpen het buitengebied geschikter in te richten. ARK  heeft in samenwerking 
met Natuurmonumenten en waterschap een perceel in de buurt van Epen natuurlijker 
ingericht waardoor daar meer water wordt vastgehouden op de plek waar het valt. Het 
voordeel wat ARK heeft, is dat een dergelijke organisatie makkelijker kan communiceren 
met verschillende organisatie om dingen voor elkaar te krijgen, in vergelijking met 
natuurorganisaties, zoals Natuurmonumenten. Dit omdat deze natuurorganisaties veelal 
ook zijn gebonden aan hun beleid en strategie. 

 
Interviewer:  Vraag 5:  

 Op welke manier speelt infrastructuur en technologie een rol binnen het 
klimaatadaptatiebeleid als het om natuurbeheer en biodiversiteit gaat? 

 
RESP011:  Als het om infrastructuur gaat, is het in het binnen stedelijk gebied belangrijk om de ruimte 

multifunctioneel in te richten. Bijvoorbeeld met een functie zoals speelplaatsen, parkeren, 
ruimte voor waterretentie en meer vergroening. Stel dat waterbuffers behouden blijven, 
dan heeft het de voorkeur om deze in cascadevorm aan elkaar te koppelen. Let wel: buiten 
de beek. Daarbij kun je de bovenste buffer leeglaten en vanuit de onderste buffer het 
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water proberen zoveel mogelijk te laten infiltreren of gedoseerd te laten afvloeien naar de 
beken. Je moet hier echter wel de ruimte voor hebben en de weersverwachtingen in de 
gaten houden om de buffers op afstand te sturen.   

 
Verder denk ik aan de inrichting van de landbouwpercelen, waarbij water wordt 
vastgehouden op de plek waar de waterdruppels vallen. Dus op het perceel of aan de 
randen daarvan. Je zult dus ook aandacht moeten hebben voor de 
infiltratiemogelijkheden. Bovendien zal bekeken moeten worden hoe de boer hierin 
geholpen en meegenomen kan worden. Daarnaast dient aandacht te zijn voor het 
aanbrengen van meer kleinere landschapselementen, zoals terrasvorming en graften, 
hagen, laagtes, grasstroken, bufferzones, andere landbewerking (wel of niet ploegen en in 
welke richting, gewaskeuze, ect). 

 
Even een zijsprong als het om graften gaat, door de ruilverkavelingen kun je in het gebied 
tussen Baneheide en Eys goed zien dat graften langzamerhand aan het verdwijnen zijn. 
Daar zie je dus ook het water van de velden afstromen bij regenbuien. Al zal een graft of 
een haag niet betekenen dat dit de oplossing is voor het probleem met water. Er zal 
ingezet moeten worden op verschillende maatregelen. Andere voorbeelden zijn het 
vergroten van het aantal grasstroken en daarnaast het geheel anders inrichten van het 
landschap. Daarbij is het goed om de boeren daarbij te helpen en om een deel van het 
geld te gebruiken om te zorgen dat er samen met de agrariërs kan worden opgetrokken 
en dat partijen bij elkaar worden gebracht. 

 
Voor de buffers zou het daarnaast een uitkomst zijn om deze automatisch te besturen. Dat 
betekent wellicht dat het iets duurder zal worden dan de handmatige bediening van de 
buffers, zoals dit nu nog veelal gebeurt. De handmatige bediening betekent in de huidige 
praktijk dat de buffers dan veelal ook dicht zijn, omdat men de veiligheid in acht moet 
nemen. Op dit moment halen we bijvoorbeeld ook op dergelijke plekken bomen weg 
omdat in geval van een calamiteit iemand er op uit moet om problemen te verhelpen. Dit 
kan anders en zou niet nodig hoeven zijn bij een automatische besturing. Aan de andere 
kant heeft het op afstand besturen van de stuwen in een buffer voordelen dat op basis 
van de weersverwachtingen de buffer als berging gebruikt kan worden op het moment dat 
er geen neerslag wordt verwacht of als neerslag wordt verwacht gedoseerd ruimte kan 
worden gemaakt. Dat heeft een bijkomend voordeel omdat we tegenwoordig ook steeds 
meer met droogte in langere perioden te maken hebben. 

 
Interviewer:  En als we vanuit de ecologische invulling naar buffers kijken, hoe zou een waterbuffer er 

volgens u idealiter uit moeten zien? Veel respondenten geven mij aan dat de meeste 
waterbuffers op dit moment te kaal zijn. 

 
RESP011:  Ik ben zelf uiteraard helemaal voor de ecologie. Aan de andere kant is de functie van een 

regenwaterbuffer om zoveel mogelijk water op te vangen, want daar is ook de ecologie 
benedenstrooms mee gebaat. Als je aan deze voorwaarden hebt voldaan, kun je aandacht 
schenken aan het interessanter inrichten op de hogere delen. Je zou daar bijvoorbeeld 
hoogstamfruitboomgaarden kunnen inrichten. Er kunnen ook eilandjes of terpjes 
gecreëerd worden met Elzen, maar ook het plaatsen van knotwilgen of meidoornhagen 
rondom een buffer of het inzaaien van de hellingen in de buffers met kruidenmengsels. Al 
speelt hier het onderhoud van de bomen wel een belangrijke rol. Het moet immers 
bijgehouden worden. Daarnaast moet het meegestroomde slib en ander materiaal ook uit 
de buffer weggehaald kunnen worden. Bovendien moet de capaciteit in de buffer in ieder 
geval behouden blijven. 
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Je hebt het nu vooral over het Geuldal, maar er zijn ook voorbeelden in andere gebieden. 
Bijvoorbeeld in de gemeente Peel en Maas is een hele grote buffer ingericht met een 
wandelpad daaromheen. En de buffer was amper klaar of je zag al veel mensen wandelen, 
hardlopen, etc. Je kunt zo een buffer dus ook voor meerdere doeleinden gebruiken. Al 
geldt voor het zuiden dat dit mogelijk niet zo eenvoudig is te realiseren vanwege de 
hellingen en het gebrek aan ruimte. 

 
Interviewer:  In andere interviews komt ook naar voren dat het niet direct eenvoudig is om bijvoorbeeld 

buffers anders in te richten. Als de buffer op de zuidkant van een agrarisch perceel is 
gelegen, dan kunnen boeren bijvoorbeeld problemen krijgen met schaduwwerking.   

 
RESP011:  Je kunt uiteraard rekening houden met de boomkeuze. Als je een els kiest die groeit meer 

recht omhoog, maar een es heeft bijvoorbeeld weer een grotere kruin. Dus er zijn 
mogelijkheden. Maar je kunt deze bomen niet op een dijk zetten waar water overheen 
komt, want dat kan een gat slaan en dat is gevaarlijk! Maar er zijn zeker mogelijkheden. 

 
Interviewer:  Vraag 6:  

 In hoeverre spelen andere (externe) factoren een rol als het om klimaatadaptatie gaat, 
specifiek voor natuurbeheer en biodiversiteit? 

 
RESP011:  Als het om de klimaatverandering gaat, dan zie je dat mensen steeds meer verharden en 

omdat het warmer wordt, worden er meer airco's gekocht en stijgt ook het 
elektriciteitsgebruik. Maar we zullen moeten leren om vanuit de maatschappij anders 
tegen zaken, zoals klimaatverandering, aan te kijken. 

 
Een voorbeeld van een andere aanpak die ik kan noemen, is de aanpak bij een weg binnen 
de gemeente Roerdalen waar veel ongelukken gebeurden omdat er veel bomen langs de 
weg stonden. Omwille van de verkeersveiligheid werd vervolgens voorgesteld om de 
bomen te kappen. Echter, ambtelijk is destijds aangegeven dat men de bomen niet gaat 
kappen. Voorgesteld is destijds om de maximumsnelheid te verlagen. Dit vind ik een goed 
voorbeeld van anders tegen problemen aankijken en op een andere manier met 
oplossingen omgaan. 

 
Interviewer:  Vraag 7:  

 U heeft verschillende institutionele, organisatorische en infrastructurele factoren belicht 
die klimaatadaptatie beïnvloeden. Welke zijn volgens u het belangrijkst? 

 
Uit uw antwoorden in dit interview heb ik een veel belangrijke aandachtspunten 
opgeschreven. U noemt onder andere dat: 

 er meer aandacht moet zijn voor het huidige beleid om buffers binnen 24 uur 
leeg te laten; 

 het lozen van grote hoeveelheden water het ecologisch klimaat verstoort in en 
rondom de buffers, maar dat er nog weinig bekend is over de effecten van 
gedoseerde lozingen;  

 onderzoek nodig is om meer kennis te krijgen van effecten van waterlozingen 
vanuit de buffers op de beken; 

 de medewerking van mensen en bestuurders belangrijk is, alsook de attitude; 
 er meer vergroening moet komen;  
 er meer aandacht moet zijn voor o.a. infiltratie in het agrarisch gebied, maar ook 

de mogelijkheden voor het multifunctioneel gebruik van terreinen;  
 er meer aandacht moet zijn voor de wijze waarop momenteel 

subsidieverstrekking plaatsvindt; 
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 het landschap anders ingericht zou moeten worden; 
 het huidige overheidsbeleid niet strookt met het commerciële beleid van 

bijvoorbeeld boeren. 
 

Wat is volgens u het belangrijkste als het gaat om de aanpak van klimaatadaptatie, in het 
kader van natuurbeheer en biodiversiteit?  

 
RESP011:  Daar mag je nog aan toevoegen: niet alleen het binnen 24 uur leeglopen van buffers, maar 

ook onderzoek naar infiltratiemogelijkheden in de regenwaterbuffers is belangrijk. Zodat 
het water in de buffers schoner en gedempt wordt weggeleid naar het grondwater en zo 
naar de beken. Daarnaast dient ook aandacht te zijn voor het efficiënter inzetten van 
buffers; dus om buffers ook geschikt te maken voor perioden van aanhoudende droogte. 

 
Interviewer:  Waar zouden we moeten beginnen als het gaat om het opstellen van 

klimaatadaptatiebeleid? Of welk aspect is volgens u gewoonweg heel belangrijk? 
 
RESP011:  Ik denk dat de inrichting van het landschap één van de belangrijkste is. 
 
Interviewer:  Kortom, dat is de basis voor klimaatadaptatiebeleid? 
 
RESP011:  Ja, toen ik begon bij het waterschap waren er veel meer graslanden. Later zag je een 

groeiend aantal percelen langs bronbeekjes waar mais werd geteeld. Voor mij is dat een 
doorn in het oog, omdat er voor het telen van mais veel meststoffen worden toegepast. 
Het zou een voorkeur hebben om bepaalde gewassen op bepaalde plekken gewoonweg 
te verbieden. 

 
Anderzijds zie je ook dat velden met gras worden ingezaaid om kale akkers te voorkomen, 
maar vervolgens spuiten ze het gras kapot en zie je overal gele velden. In mijn ogen zou 
dat anders moeten. 

 
Interviewer:  Vraag 8:  

 Wat zijn de kansen en bedreigingen voor (verdere) beleidsverandering om 
klimaatadaptaties binnen het natuurbeheer en vergroting van de biodiversiteit in de 
toekomst aan te pakken? 

 
 Als het om een beleidsverandering in het kader van natuur en biodiversiteit als bij 

klimaatadaptatie gaat, noemt u bijvoorbeeld als kans dat gemeenten nu met 
basisrioleringsplannen bezig zijn en dat daar een mogelijkheid ligt om als waterschap of 
als een andere organisatie op aan te haken. 

 
RESP011:  We moeten het samen doen. We kunnen het niet alleen! 
 
Interviewer:  Dat is een kans maar ook een bedreiging, als we het niet samen oppakken. Dan zouden de 

maatregelen niet goed of in voldoende mate worden opgepakt. Heeft u nog andere zaken 
die als kans of bedreig kunnen gelden? 

 
RESP011:  Er is vaak sprake van tegengesteld belangen. Binnen de ontwikkelingen rondom Water in 

Balans (omgaan met wateroverlast) worden thans overal in de beekdalen maatregelen 
getroffen, maar vaak denk ik dat we er beter aandoen om ervan af te blijven in plaats van 
dat we proberen het beter te maken. In Meerssen heb ik gezien hoe het water afstroomt 
en via de Watervalderbeek, vlak voordat het water de duiker ingaat, en vervolgens via een 
putje in de garage bij een woning naar boven komt en een huis blank zet. Het staat buiten 
kijf dat hier iets moet gebeuren en een bestuur wil ook graag iets voor de burger 
betekenen. Er zijn op die plek wel al diverse regenwaterbuffers aangelegd, zelfs al tot in 
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de bovenloop van de beek. Omdat het zo is ingericht, zijn de soorten die daar van origine 
in deze bronbeek leefden, verdwenen. Die kunnen niet leven in een dergelijke beek 
vanwege de aard van de inrichting. Ik begrijp natuurlijk dat er iets moet gebeuren en dat 
het niet goed is dat het water met een dergelijke snelheid door de beek stroomt. En je zult 
derhalve concessies moeten doen en dat resulteerde hier in maatregelen ten kostte van 
de ecologie. Ik zie dit echter op meerdere plekken zo gebeuren. 

 
Dat er concessies gemaakt moeten worden kwam ook naar voren in een dergelijk project 
in Ulestraten. Maar ik merk dat veel mensen binnen het project niet doorhebben hoeveel 
concessies ik veelal heb gemaakt als het om de variantenstudies gaat, maar men ziet dat 
vaak niet zo. De Watervalderbeek heb ik bijvoorbeeld opgeofferd voor de ecologie, omdat 
de ecologische waarden hier lager zijn dan in de Vliekerwaterlossing. Ik hoop dan ook om 
de bijzonderheden in de Vliekerwaterlossing te kunnen behouden en liefst nog te 
verbeteren. Maar ik zie dus overal waar we aan de slag gaan binnen de beekjes, dat er al 
sprake is van zware invloeden die het ecologisch klimaat bedreigen, maar door het continu 
doorvoeren van verbeteringen aan de waterdreiging ga je hier steeds met de kaasschaaf 
overheen, en dat gaat bloeden. De vraag is dan ook waar is nog sprake van een zekere 
balans? Omdat we in de beekdalen te veel voorrang geven aan aspecten die vanuit 
financieel oogpunt zwaarder wegen, raken we bijzonderheden binnen de fauna van de 
beek kwijt. 

 
Interviewer:  Kortom, in het kader van klimaatadaptatie is hier dus sprake van een bedreiging? 
 
RESP011:  Jazeker, de biodiversiteit gaat hierdoor écht hard achteruit in de Noor. Daar hebben we, 

om dingen duidelijk te maken en de kwaliteit te toetsen, een plaatje gemaakt met de 
kwaliteitscore op basis van de maatlat van de KRW. Uitgaande van de maatlat van de KRW-
waarden scoorde de Noor een goede kwaliteit. De reden hiervoor is dat er sprake is van 
een continue aanvoer van schoon bronwater. De organismen die in de beek leven, duiden 
op een goede waterkwaliteit. Vervolgens kwam in 2006 het bergbezinkbassin gereed. 
Volgens de KRW-maatlat was hierna nog steeds sprake van een goede kwaliteitsscore. Dus 
in principe veranderde de KRW-waarde nauwelijks. Als je echter kijkt naar de 
karakteristieke soorten die in een dergelijke bronbeek horen te leven, blijkt dat na de 
realisatie van het bergbezinkbassin het aantal karakteristieke soorten écht met sprongen 
was verbeterd. Met andere woorden de biodiversiteit is op die plek enorm verbeterd. De 
reden hiervoor is gelegen in het feit dat veel organismen zijn ingesteld aan de constante 
omstandigheden van het constant afvoeren van bronwater. Echter, bij piekafvoeren 
kunnen veel karakteristieke soorten niet meer leven in een dergelijk gebied en verdwijnen 
ze uiteindelijk. Dus door de verbetering van de dynamiek, vanwege de realisatie van het 
bergbezinkbassin, konden veel soorten weer terugkomen en dat moet nog verder 
verbeteren. 

  
Interviewer: Vraag 9:  

 Is er nog iets dat u zou willen toevoegen of zijn er volgens u nog relevante punten die niet 
aan de orde zijn gekomen tijdens dit interview? 

 
RESP011:  Ja, ik ben onlangs betrokken geweest bij een project rondom klimaatadaptatie. De 

strekking van dit project was  ingestoken op de focus hoe wij ons kunnen aanpassen aan 
een veranderend klimaat. Dat is echter gewoonweg heel moeilijk. Je ziet dat zuidelijke 
soorten hiernaartoe zijn aan het komen, maar het aanpassen van onze hedendaagse 
natuur aan de veranderende omstandigheden is enkel voor een zeer beperkte deel 
mogelijk. Als we kijken naar de bronbeekorganismen, dan zijn deze organismen heel 
gespecialiseerd en zeer goed aangepast aan koud, schoon, continu afstromend water. Ook 
vissen in rivieren, als de Geul, die hebben een bepaalde koude temperatuur nodig. Als de 
temperatuur te hoog wordt, dan kunnen die vissen niet meer paaien. Het niet kunnen 
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voltooien van de levenscyclus, omdat de temperatuur te hoog wordt, zie je o.a. ook  bij 
bepaalde kokerjuffers, eendagsvliegen en steenvliegen in de bron(beken). Als de 
watertemperatuur bijvoorbeeld boven 14 graden uitkomt, is er geen voortplanting meer. 
Al met al is dat dus een heel ernstige constatering. Bekijk je dan de huidige normen voor 
de waterkwaliteit, dan geldt voor rivieren dat de watertemperatuur is aangepast tot 22 
graden, met als reden dat kouder niet meer haalbaar is. Maar in mijn ogen kun je 
ecologisch gezien niet zondermeer de grenzen verhogen omdat het niet meer haalbaar is. 
Je moet kijken vanuit het organisme. Douchen met water van 500 C is ook haalbaar. 

 
Interviewer:  Het klopt inderdaad dat dit een lastig discussiepunt is. Vanuit andere interviews volgen 

inzichten dat we ons de vraag moeten stellen of het erg is dat zuidelijke soorten naar het 
noorden trekken en dat de huidige natuur deels verdwijnt. Men ziet dit als een natuurlijk 
proces. Maar aan de ander kant, gezien vanuit de scope van de wetgeving rondom Natura 
2000, stelt men dat bepaalde natuur behouden moet blijven, omdat dit vastligt én omdat 
we dit zo willen. Zo merk ik dat er heel verschillend over dit punt wordt gedacht en dat 
merk ik ook aan jouw bijdrage. 

 
RESP011:  Ik vind het verdwijnen van soorten heel erg. Als ik als voorbeeld de steenvliegen noem, die 

hebben koud en schoon water nodig. Echter momenteel zijn er al heel veel soorten 
steenvliegen uitgestorven. Deze soorten leefden hier al in de periode voor de dinosauriërs. 
Wij zijn nu met onze generatie heel hard op weg om de steenvlieg uit te laten sterven. Als 
ik dan naar de mensheid kijk, dan vind ik dat arrogant dat wij onszelf als mensen zo 
belangrijk vinden en dat ons gemak ten koste gaat van zoveel andere dingen. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat ik 'roomser ben dan de paus', Maar ik probeer om dingen naast 
elkaar te kunnen laten blijven bestaan, en dat kan ook. 

 
Interviewer:  Dat betekent dat iedereen een steentje zal moeten bijdragen. Tenminste dat komt met 

regelmaat terug in de interviews. Zo werd bijvoorbeeld ook het bermbeleid in één van de 
interviews genoemd, waardoor bij een uitbreiding een soort van corridor ontstaan, wat de 
verschillende Natura 2000-gebieden aan elkaar kan koppelen. 

 
RESP011:  Je hoort heel veel mensen zeggen dat dergelijke maatregelen alleen door grote 

organisaties opgepakt kunnen worden. Ik ben het daar niet mee eens, want in mijn ogen, 
alles wat je doet, dus ook alle kleine dingetjes kunnen bijdragen. 

 
Ik wil nog graag toevoegen aan het voorbeeld in Bergenhuizen, waar de regenpijpen zijn 
doorgezaagd en waarbij niet wordt geïnfiltreerd, dat zo eenzelfde situatie is aan het 
ontstaan in Eys. In Eys, in de gemeente Gulpen-Wittem, loopt op dit moment een project 
om het hemelwater af te koppelen en rechtstreeks te lozen op de beek. Daar zie je, wat in 
heel Zuid-Limburg speelt, dat er vaak in het stedelijk gebied heel weinig ruimte is. Veelal 
wordt in deze discussies dan ook teruggrepen naar zaken, zoals die vroeger zijn 
afgesproken. En dat begrijp ik van partijen. Maar veel van die afspraken stammen nog voor 
de tijd dat men zich bewust aan het worden is wat er nu allemaal aan het veranderen is. 
Kortom, als de spelers in het veld veranderen, dan moeten we opnieuw de zaak integraal 
gaan beoordelen en bekijken hoe we gezamenlijk tot de beste oplossing kunnen komen. 
En dat is niet eenvoudig. Het wordt vaak als lastig ervaren en dat is het natuurlijk ook maar 
door er over te spreken kom je vaak toch tot een betere oplossing. 

End of audio recording      
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  Interview Transcript  
 
Interviewee:     Respondent RESP012 
Interviewer:    George van den Hove 
Duration recording:    00:39:59 [h:m:s] 
Date of interview:   June 23rd, 2021 Time: 10:00-11:00 hour                                                                    
Location:     Zoom 
Language used during interview:  Dutch           
Transcript Language:   Dutch          
Transcription software:  Amberscript  

This interview transcript is verified by the respondent    
  

Research  
Nature’s key to Climate Change Adaptation (CCA): A Qualitative Research on Local Achievements and 
Occurring Lock-ins in the Dutch Natura 2000-conservation Geuldal. 

 
Interview  

 For this research a semi-structured interview structure is used, using open questions of the standard 
questionary drawn up for the Adapt Lock-in project. In order to find the answers to these standard 
questionaries in this transcription, these questions are literally mentioned in the text and are marked in 
orange colours. 

 
 For elaborating the results of this interview, a verbatim transcribing is used, based on a converted audio-

recording into text – using Amberscript software. Subsequently the transcript is verified by the 
interviewer in which the audio recording is relistened multiple times, in order to guarantee a 
representable translation of audio recording into text. In some cases, the repetitions are excluded if 
possible, as well as hesitations, fillers, and stuttering are ignored.  

 
 The respondent requested explicitly to review the transcript. Therefore, the transcript is submitted to 

the respondent to guarantee the correct interpretation of the answers to the interview questions. 
Remarks were received on July 9, 2021 and have been incorporated into this definitive version of the 
interview transcript. Remarks made by the respondent were minor adjustments and did not mean 
another interpretation of the interview itself. No added remarks were made.  
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    Start audio recording      
 
 
Interviewer: Voorafgaand aan het interview wil ik een aantal punten met u doornemen die onderdeel 

zijn van het toestemmingsformulier. Dit protocol heeft u ook kunnen terugvinden in de 
bijlagen van de uitnodiging voor dit interview. 
 Ik ga ervan uit dat uw medewerking volledig vrijwillig is. 
 Ik wil u er verder op wijzen dat u het recht heeft om u voor, tijdens of na het 

interview terug te trekken tot één maand na dit onderzoek. U kunt dit doen door 
mij binnen één maand na dit interview per e-mail op de hoogte te stellen van uw 
besluit. 

 Verder mag u te allen tijde vragen stellen.  
 Data wordt geanonimiseerd. 
 Verder zal de data gedurende tien jaar bewaard worden op een dataserver, 

conform de AVG-voorwaarden. Uiteraard mag u de Open Universiteit altijd 
vragen welke gegevens over u zijn opgeslagen.  

 
Afsluitend aan dit interview zal ik u informeren over het verdere verloop van dit project en dit 

onderzoek.  
 
Het interview is semigestructureerd en bestaat uit open vragen. 

 
Interviewer:  Vraag 1:  

 Kunt u in het kort uw professionele achtergrond en uw huidige functie omschrijven? En is 
er hierbij een binding met de klimaatdimensie? 

 
RESP012:  The information in question 1 is anonymized due to the respondent's traceable personal 

information (i.e., background, position, employer, etc.). Information can be obtained from 
the author of this thesis or from the ADAPT lock-in project team. 

 
 … ARK ontwikkelt natuur, veelal altijd in relatie met allerlei andere maatschappelijke 

doelen, problemen of vraagstukken. ARK probeert door middel van natuurontwikkeling 
allerlei vraagstukken aan te pakken. Daarbij zijn klimaatadaptatie en 
hoogwaterbescherming één van de meest voorkomende onderwerpen als basis van ons 
werk. Wij werken vooral langs de rivieren, zoals de Waal, Rijn en Maas, maar ook langs 
beken zoals Geul en Gulp. 

 
 Het plan Ooievaar was destijds een belangrijk en inspirerend plan. Ook het project 

Grensmaas is geïnspireerd op dit plan. Vanaf 1989 hebben we als ARK, toen 
klimaatadaptatie nog niet zo'n hot item was, verschillende voorbeeldprojecten langs de 
Maas opgezet. Het doel was te laten zien dat men anders kan omgaan met rivieroevers en 
met de grindwinning, met het idee om rivieren meer ruimte te geven voor de natuur en  
voor het water. Al was dat laatste aspect in 1989 nog geen hot item. Daar kwam vanzelf 
verandering in na 1993 en 1995 (red. overstromingen van de rivier de Maas in Zuid-
Limburg).  
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Interviewer: Vraag 2:  

 Als we kijken naar klimaatadaptatie ten aanzien van natuurbeheer en biodiversiteit, hoe 
wordt klimaatadaptatie op dit moment toegepast? Is dit naar uw mening voldoende? 

 
RESP012:  Bedoel je werken aan biodiversiteit of werken aan klimaatadaptatie of allebei? Of een 

relatie tussen beide? 
 
Interviewer:  In principe in het bijzonder klimaatadaptatie, en dan met specifieke aandacht voor 

natuurbeheer en biodiversiteit. Al wil dat niet zeggen dat ik andere aspecten binnen de 
klimaatadaptatie niet wil meenemen in dit onderzoek. 

 
RESP012:  Ik denk steeds beter. Het is nu een item. Twintig of vijfentwintig jaar geleden was er 

nauwelijks aandacht voor klimaatadaptatie, terwijl opwarming van de aarde eigenlijk wel 
een item was. Klimaatadaptatie stond toen niet zo in de belangstelling, terwijl er wel al 
voorspellingen waren over de problematiek. 

 
 Het idee dat ruimte wordt geclaimd voor natuurontwikkeling en natuurlijke 

klimaatadaptatiemaatregelen, dus ruimte ten dienste van het vasthouden van water in 
natte tijden en het naleveren van water in droge tijden of temperatuur bufferen door het 
ontwikkelen van natuur en bos, leidt tot discussies. Nederland is namelijk relatief klein. De 
beschikbare ruimte is beperkt. Hierdoor ligt het innemen van ruimte voor deze doelen 
gevoelig. Het creëren van ruimte voor klimaatadaptatie is echter niet enkel voordelig voor 
de aanpak van de klimaatveranderingen. Het voordeel van natuurlijke 
klimaatadaptatiemaatregelen is dat het ook voordelen oplevert voor de natuur en het 
welzijn van de mens. Mensen kunnen bijvoorbeeld in deze aangepaste gebieden wandelen 
en recreëren. Het is ook fijn wonen in mooie groene gebieden. In mijn beleving slaan deze 
voordelen meer en meer aan. En naast recreatie vormt zich ook steeds meer het 
ecotoerisme. Zodoende worden deze maatregelen uiteindelijk opnieuw een economische 
factor. Door recreatie profiteert uiteindelijk ook de streek van de genomen maatregelen. 
Dus ik denk dat de promotie van ruimte innemen voor natuur én daarbij ontzettend veel 
andere doelen (red. zoals klimaatadaptatie, vergroting biodiversiteit, natuurbeheer) 
steeds meer op het netvlies van beleidsmakers komt. En dat was 15 jaar geleden veel 
minder het geval! 

 
Interviewer:  Vraag 3:  

 Op welke manier(en) zou klimaatadaptatie volgens u beter kunnen worden toegepast in 
het huidige beleid? 

 
 Wat zijn bijvoorbeeld de zwakke punten binnen het huidige beleid? 
RESP012:  Omdat ik in het algemeen niet veel met beleid bezig ben, vind ik dit een lastige vraag. 
 
Interviewer:  U werkt vooral aan de kant van de uitvoering van het beleid. Wellicht kunt u daarop 

inzoomen. Waar loopt u tegenaan bij de uitvoering? Ziet u daar aandachts- of 
verbeterpunten? 

 
RESP012:  Added remark in review: 

Waar je tegenaan loopt: 
1. Bij grote projecten: de complexiteit en lange voorbereidingsduur. Daarvoor is 

samenwerking en doorzettingsvermogen nodig. Daarnaast is het van belang te 
waken dat het plan gaandeweg niet aan kwaliteit verliest (planerosie); 

2. Bij grensoverschrijdende projecten (waterlopen zijn vaak grensoverschrijdend): de 
landsgrenzen en de verschillen tussen de landen maken samenwerking moeilijker. 
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Daarvoor is het nodig om je te verdiepen in de cultuur en werkwijze van  buurlanden. 
Jarenlang investeren in goede contacten, maar niet eeuwig abstract blijven praten 
en toewerken naar concrete (deel)projecten; 

3. Bij projecten in Natura 2000-gebieden/Natuur Netwerk Nederland: de strikt 
vastgelegde natuurdoelen zijn soms strijdig met waterberging. Hiervoor is een frisse 
visie op de natuurdoelstellingen nodig, passend bij deze tijd. Niet persé vasthouden 
aan natuurdoeltypen uit de tijd van Ot & Sien; 

4. Bij een vernieuwende, onbekende aanpak: burger is kritisch en soms argwanend, 
maar weet soms onvoldoende. Hiervoor is goede en langdurige communicatie, 
voorlichting, enthousiasmering nodig; 

5. De strijd om de ruimte, om concreet te zijn: agrarische gronden worden minder 
productief of worden onttrokken aan de landbouw voor natuurlijke waterberging. 
Hiervoor zijn goede (financiële) regelingen voor de landbouwer nodig; 

6. Trivialere zaken: bijvoorbeeld bosontwikkeling kan een geliefd uitzicht ontnemen, of 
natuurontwikkeling leidt in de boekhouding tot lagere economische grondwaarden. 

 
Dit speelde bijvoorbeeld bijna allemaal bij het Grensmaasproject. 
 

 Als ik het Grensmaas-project als voorbeeld aanhaal, dan was dit project aanvankelijk niet 
meteen bedoeld als een klimaatproject. Het project betrof een grindwinproject dat ook 
natuur mocht opleveren en als bijzaak het bergen van water. Dit project is door veel 
mensen bestudeerd en omdat het zo complex was om uit te voeren heeft dat ook veel tijd 
gekost om met het project uiteindelijk aan de slag te gaan. Het project was zo complex 
omdat het grensoverschrijdend was, grote invloed op het grondwater had, vervuilde grond 
aanwezig was, van RWS kostenneutraal uitgevoerd moest worden, en daarnaast omdat er 
altijd sprake is geweest van een kritische houding tussen enerzijds de organisatie die zich 
met natuur bezighouden en anderzijds de grindindustrie. Dit waren dan ook de grootste 
struikelblokken van dit project. Ondanks de enorme complexiteit en de vele 
ontmoedigende factoren hebben alle partijen toch doorgezet en dat is het mooie aan dit 
project. Dat is in mijn ogen dan ook een succes. Het laat zien dat je ook complexe projecten 
in beweging kunt krijgen. In principe geldt hier: 'Waar een wil is, is een weg'. 

 
 Kijkend naar  andere locaties, zoals het Geuldal, dan ligt het daar minder complex. In het 

Geuldal moeten verschillende maatregelen in het kader van klimaatadaptatie worden 
doorgevoerd en één daarvan is het vasthouden van water. En dan merk je toch in de 
praktijk dat het waterschap, vreemd genoeg, wel eens huiverig is voor natuurlijke 
maatregelen. Cultuurtechnische maatregelen worden van oudsher meer omarmd. Ze 
kosten minder ruimte en er is ook makkelijker aan te rekenen. De terughoudendheid  is 
merkbaar bij de aanvraag van vergunningen om die maatregelen uit te voeren. Daardoor 
kom je moeilijk door deze procedures heen. Een voorbeeld hiervan is de aanplant van bos 
in het Geuldal. De aanplant heeft als voordeel dat de enorme temperatuurschommelingen 
worden gebufferd en men voorkomt dat de watertemperatuur te hoog wordt in de zomer, 
waardoor vissterfte wordt voorkomen. Bovendien zorgen bomen ervoor dat het water 
veel dieper kan infiltreren in de bodem en hoogwaterpieken voorkomt. Waar je dan tegen 
aanloopt, is dat het waterschap het niet meteen omarmt, waarschijnlijk omdat het van 
oudsher steeds de landbouw wil dienen. Bos nabij  landbouwgronden of op voormalige 
landbouwgronden, dat ligt moeilijk, ook als de aanplant plaatsvindt op het grondgebied 
van het waterschap. Het waterschap zit dan blijkbaar in een spagaat. Enerzijds het 
ontbreken van de noodzaak om goede grond toe te passen voor bos. Anderzijds worden 
deze gronden van oudsher beheert door de boeren en ziet men geen reden om dit te 
veranderen. Dit ondanks het feit dat dit niet de doelstelling van het waterschap is.   
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Wat het ook moeilijk maakt zijn de modelberekeningen die voorspellen hoe goed een 
natuurlijke maatregel als bosaanplant werkt. Natuurlijk functionerende, dynamische 
beeksystemen zijn niet eenvoudig in een model te stoppen. In onze ogen zijn gehanteerde 
rekenmodellen (en denkmodellen) vaak te simplistisch, te statisch en geven ze geen goede 
weergave van de stroom en de wijze waarop een dynamisch systeem in feite werkt. 

 
Interviewer:  Je bedoelt hiermee dus rekenmodellen die de waterloop kunnen modelleren? 
 
RESP012:  Ja, de rekenmodellen kunnen de effecten van bijvoorbeeld bomen berekenen langs het 

water. Door de aanwezigheid van bomen en struiken stuwt het water op. Dat kan gunstig 
zijn, omdat dan op een andere plek minder water of langzamer terechtkomt.   

 
Interviewer:  Vraag 4:   

 Op welke manier wordt het klimaatadaptatie, als het om institutionele factoren of 
instituties gaat, door de huidige werkwijze beperkt? 

   
 In dit interview noemde u bijvoorbeeld al het waterschap dat voor bepaalde barrières 

zorgt als het om vergunningverlening gaat. Uit een ander interview kan ik me herinneren 
dat er een plan was om de oevers van de Geul vol te planten met bomen en dat zelfs bij 
een ander project waar de oever maar voor een klein gedeelte zou worden volgepland tot 
discussies leidde als het om vergunningverlening gaat. Hierbij speelde ook het onderhoud 
een rol. Speelt het waterschap of een andere organisatie nog een andere rol als het om 
instituties en institutionele factoren gaat binnen het klimaatadaptatiebeleid? 

 
RESP012:  Ja, bijvoorbeeld het spanningsveld tussen enerzijds de landbouw en anderzijds het creëren 

van ruimte voor het water. De natuur kan heel veel water opvangen, maar in de 
landbouwgebieden wil men dat liever niet. De landbouw wil geen nattigheid. Dit speelde 
onder andere een rol langs de rivier de Gulp, waar het waterschap bij Slenaken een dam 
wilde bouwen. Daarbij was het doel om met deze dam het water tijdelijk in het Natura 
2000-gebied vast te houden. De vraag is hierbij: waarom zou je in een Natura 2000-gebied, 
in een 5-sterrenlandschap, een dam willen bouwen? Dit met de wetenschap dat het 
Gulpdal groot genoeg is om water op verschillende locaties links en rechts weg te zetten 
voor het geval er een hoogwatergolf komt. Als men de landbouwgronden niet benutten 
wil, dan moeten de natuurgebieden alles opvangen met hulp van een dam. Dan is er geen 
‘aquasolidariteit’. Dit project met die grote dam is trouwens uiteindelijk niet doorgegaan. 

 
 Waar ik nog meer tegenaan loop, is dat natuurorganisaties in principe allemaal willen 

meewerken aan klimaatadaptatie. Toch merk je in de uitvoering een zekere 
terughoudendheid. De reden is vaak dat natuurorganisatie door de provincie  (en door 
zichzelf) gehouden worden aan de natuurdoelen die voor hun natuurgebied gelden. De 
provincie verstrekt namelijk natuursubsidies op basis van deze natuurdoelen. Gaan 
natuurorganisaties dan het natuurgebied klimaatadaptief inrichten en beheren, dan 
kunnen ze hun subsidie die bij dat natuurtype hoort, verliezen. Mogelijk kunnen ze dan 
wel weer subsidie aanvragen voor een ander natuurdoeltype. Dit betekent echter een 
nieuwe aanvraag en een nieuwe procedure. Bovendien kan een klimaatadaptief landschap 
een ander natuurtype opleveren waarvoor de provincie minder subsidie verstrekt. Dat 
betekent vervolgens ook minder inkomsten voor natuurorganisaties. Je hebt niet altijd 
direct in de gaten dat dit op de achtergrond speelt. 
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 Het Natura 2000-beleid, SNL-beleid of ander beleid  is gebaseerd op  natuurdoeltypes. 

Daarmee zijn deze systemen strak georganiseerd en is er vastgelegd en beschreven waar 
op grond van dit beleid, natuurorganisaties hun gronden moeten beheren én dus 
uiteindelijk ook subsidies ontvangen. Dit systeem  is bedoeld om de natuur te beschermen, 
maar het is regelmatig een obstakel voor klimaatmaatregelen. 

 
 Klimaatadaptief inrichten en beheren leiden tot een ander type natuur. Vaak wildere 

natuur. Veel natuurorganisaties willen echter het landbouwsysteem nabootsen uit de 
periode rond 1900. Dat is geen wilde natuur, maar  oud cultuurlandschap. In het kader van 
klimaatadaptatie geldt echter dat oud cultuurlandschap doorgaans veel minder water kan 
vasthouden in vergelijking met wilde natuur. En al is ARK een voorstander van wilde 
natuur, de meeste natuurorganisaties hebben echter hun subsidies gebaseerd op het 
oude agrarische cultuurlandschap.  

 
 Ook gemeenten hebben een verplichting om aandacht te schenken aan klimaatadaptatie 

en hebben daar ook een belang in, omdat ze vaak met wateroverlast te maken hebben. 
Het probleem waar ze vervolgens tegenaan kunnen lopen is dat percelen, in gemeentelijk 
eigendom, de waarde hebben van landbouwgrond. Door deze gronden klimaatadaptief in 
te richten, verliest de grond de landbouwwaarde omdat de (vernatte) grond in de 
financiële boekhouding wordt gezien als natuurgrond. Dit waardeverlies is ongeveer gelijk 
aan 80% en is een boekhoudkundig probleem, want in feite verandert er niets. De grond 
blijft eigendom van de gemeente. Maar het perceel wordt enkel klimaatadaptiever 
ingericht en dat levert hun veel voordelen op. Echter, dit boekhoudkundig probleem kan 
het doorvoeren van klimaatadaptieve maatregelen tegenhouden óf het bestuur zou in 
deze kwestie lef moeten hebben om de maatregelen ten aanzien van klimaatadaptie door 
te voeren. Dit zijn voorbeelden van aspecten die niet met natuur en landschap te maken 
hebben, maar met een boekhouding probleem. Ze spelen wel een rol als het om de 
implementatie van klimaatadaptatiebeleid gaat. 

 
Interviewer:  Kortom, de afschrijving op een dergelijk perceel is dan hetgeen wat de uitvoering van het 

klimaatadaptatiebeleid tegenhoudt? 
 
RESP012:  Ja, het is puur een administratief argument. Want de gemeenten worden er in principe 

niet armer worden, want ze zijn eigenaar van de grond. 
 
Interviewer:  Maar in principe worden ze er beter van? 
 
RESP012:  Ze worden er zeker beter van, want het natuurlijk systeem gaat beter functioneren. Een 

dergelijke casus heb ik op dit moment in de gemeente Meerssen. Ik verwacht dat dit op 
korte termijn tot constructieve gesprekken gaat leiden, want je merkt dat ook gemeenten 
anders zijn gaan denken dan bijvoorbeeld 10 of 20 jaar geleden. In die tijd was 
afwaardering nogal een echt issue. 

 
 Een positief voorbeeld ken ik in de gemeente Gulpen-Wittem. De gemeente heeft een 

landbouwperceel heel duur aangekocht en dat willen ze nu klimaatadaptief gaan inrichten. 
Daarmee waarderen ze de grond af.  Door de jaren heen zie je dat de manier van denken 
toch wel mee verandert. Al  gaat het niet altijd vanzelf. 
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Interviewer:  Kortom de politieke wil om financieel verlies voor lief te nemen om andere voordelen te 

verkrijgen, speelt hierin dus een belangrijke rol van betekenis als het om de implementatie 
van klimaatadaptatiebeleid of maatregelen gaat? 

 
RESP012:  Ja. 
 
Interviewer:  Als het om regelgeving en beleid gaat, dan heeft u  al een aantal voorbeelden genoemd. 

Maar hoe zit het met hulpbronnen en middelen? U noemde als voorbeeld dat het 
verkrijgen van subsidies niet eenvoudig gaat, omdat het een vrij stroperig proces is dat 
tevens heel strak is ingekaderd, maar zijn er wel voldoende middelen en hulpbronnen 
aanwezig om klimaatadaptieve maatregelen door te voeren? 

 
RESP012:  In principe is er altijd wel geld. En hoe meer je je best doet, hoe groter de kans is dat geld 

wordt binnengehaald. Het probleem is er pas, als je niet genoeg moeite doet. 
 
Interviewer:  In principe zegt u dus dat er geld beschikbaar is, maar je moet goed je best doen om het 

te krijgen? 
 
RESP012:  Dat is één ding, maar ik kan alleen vanuit ARK een antwoord geven. Ik weet niet of er ook 

voldoende middelen beschikbaar zijn voor natuurorganisaties, gemeenten, het 
waterschap of de provincie. Als ik naar ARK kijk dan hebben we het afgelopen jaar een 
groot klimaatadaptatieproject in het Geuldal uitgevoerd met gelden vanuit de Europese 
Unie (2.000.000 euro) en de Postcode Loterij (4.000.000 euro). Maar zoals gezegd, krijg je 
het geld niet vanzelf. Je moet goede plannen schrijven om geld binnen te halen. Kijk je 
naar bijvoorbeeld het Grensmaasproject dan is het gewoonweg een kwestie van creatief 
zijn. Daar werd geld gemaakt door grindwinning. Maar het geld ligt niet voor het oprapen. 

 
Interviewer:  Kortom, is het belangrijk, als het om het verkrijgen van middelen en hulpbronnen gaat, om 

creatief te zijn of goede plannen te schrijven? 
 
RESP012:  Ja, maar dat hoeft natuurlijk niet te gelden voor andere organisaties. Enerzijds moeten we 

meer doen, als dat we nu doen. Je zult om die reden altijd wel tegen financiële grenzen 
aanlopen. Je zult daarvoor moeten lobbyen om de politiek de keuze te laten maken dat er 
middelen worden vrijgemaakt. Anderzijds is het belangrijk om een goede promotie door 
te voeren als het om klimaatadaptatieprojecten gaat. Het is belangrijk dat projecten gaan 
leven en van daaruit ook in beweging komen. Iedereen moet ervan doordrongen zijn dat 
klimaatadaptatieprojecten ook mooie projecten zijn. Dat het niet alleen maar geld 
pompen betekent om een probleem op te lossen, maar dat je er ook iets heel moois ervoor 
terugkrijgt, namelijk een prachtig landschap. Een landschap waar mogelijkheden liggen 
voor recreatie, waar inkomsten kunnen worden verkregen uit ecotoerisme, etc. De nieuwe 
manier van denken en omgaan van het landschap moet gewoonweg meer gezien worden, 
waardoor hiervoor financiële middelen worden vrijgemaakt om maatregelen in het kader 
van klimaatadaptatie door te voeren. 

 
Interviewer:  Communicatie is dus ook een belangrijk aspect in deze? 
 
RESP012:  Dat is héél belangrijk, Het zichtbaar maken, het aandragen van voorbeeldprojecten en het 

laten zien wat de maatregelen écht opleveren en dat men met een andere manier van 
werken en denken heel veel kan bereiken. 
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Interviewer:  Vraag 5:  

 Op welke manier speelt infrastructuur en technologie een rol binnen het 
klimaatadaptatiebeleid als het om natuurbeheer en biodiversiteit gaat? 

 
RESP012:  Daar moet je mij even bij helpen, wat je hiermee bedoelt? 
 
Interviewer:  Natuurlijk. Uitgaande van andere interviews zijn er voorbeelden genoemd als het om 

infrastructurele oplossingen gaat, zoals het anders inrichten van het landschap, maar ook 
een aangepast bermbeleid waarbij corridors worden gecreëerd tussen natuurgebieden en 
het toepassen van een ander maaibeleid. Als je kijkt naar technische oplossingen dan zou 
je kunnen denken aan waterbergingsbuffers, etc. Als je dan bijvoorbeeld naar ARK kijkt, 
zijn er dan nog wellicht andere infrastructurele- of technologische oplossingen die 
mogelijk toegepast kunnen worden binnen de natuur als het om klimaatadaptatie gaat? 

 
RESP012:  Nee, als het even kan, laten wij de natuur werken. De natuur maakt zelf ruimte voor het 

water én als de natuur werkt, krijg je een heel veerkrachtig systeem, wat ook heel biodivers 
is en bovendien weinig onderhoud vraagt, want de natuur doet het onderhoud in hoge 
mate zelf. Dus onze filosofie is: 'laat de technologie zoveel mogelijk zitten, laat zoveel 
mogelijk de natuur zelf het werk doen'. Geef de natuur zelf de ruimte om het werk te doen. 
We denken  niet of minder vanuit technologische oplossingen, maar vanuit de natuurlijke 
processen. En natuurlijk kan het in de praktijk voorkomen dat, vanwege ruimtegebrek het 
niet anders mogelijk is om geen technologische maatregelen door te voeren, maar dat is 
niet hetgeen wat wij als ARK zelf doen of promoten. 

 
Interviewer:  Hoe zou u in het gedachtegoed van ARK een connectie kunnen maken met de 

landbouwsector? U geeft aan dat ARK de wilde natuur promoot, wat op zich voordelen 
heeft in het kader van klimaatadaptatie, bijvoorbeeld het vasthouden van water maar u 
noemt ook het onderhoud. Hoe zouden we een werkbaar geheel kunnen maken tussen 
enerzijds de wilde natuur en de landbouw? 

 
RESP012:  In principe is het belangrijk om het land planologische in te delen. Delen die als 

natuurgebied worden aangewezen, moeten ook volledig voor natuur gebruikt en ingericht 
worden en de natuur daar het werk laten doen. En op plekken waar agrarische percelen 
zijn toegestaan zal vooral aandacht moeten zijn voor de hellingen. Het zou goed zijn om 
bijvoorbeeld akkerland te verbieden op percelen die een bepaald vastgesteld 
hellingspercentage overschrijden en daar zou de overheid op moeten handhaven. 

 
Bij akkerlanden op hellingen zou je ook maatregelen moeten treffen door bijvoorbeeld 
rondom akkerbrede grasbufferstroken aan te leggen. Zodoende kan de modder die van de 
hellingen afkomt door de grasbufferstroken worden opgevangen. Daarnaast zijn er ook 
allerlei technieken die binnen de landbouw worden gebruikt, zoals het maken van richels 
tussen de aardappels. Desondanks staat buiten kijf dat het voor het Heuvelland veel 
betekent als de akkers plaatsmaken voor graslanden, maar je zult je ook moeten afvragen, 
hoe ver wil je gaan? Moeten er zoveel suikerbieten of mais verbouwd worden? En 
daarnaast kun je discussie voeren rondom de omvang van de veestapel. Maar zou je de 
landbouw niet te zeer willen veranderen dan zou het belangrijk zijn om akkers op de 
steilste hellingen gewoonweg te verbieden. Zorg daarnaast altijd voor grasbufferstroken 
die voldoende in omvang zijn.  In het dal bekkens realiseren waar modder in kan worden 
opgevangen zou eigenlijk niet of nauwelijks nodig hoeven te zijn als je het landgebruik 
klimaatadaptief maakt. 
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Interviewer:  In principe zou landbouw en natuur dus goed naast elkaar kunnen, maar je moet het 

planologische goed indelen zodat beide aspecten elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld 
het doorvoeren van bermbeheer of weilanden en akkers scheiden met groen, etc. die dan 
ook nog een functie kunnen hebben. 

 
RESP012:  Ja, maar de natuur is de beste waterbuffer. Laat dus de natuur vooral de natuur zijn en 

bekijk de landbouw op een andere voor de landbouw geschikte manier. Maar ook voor de 
landbouw zijn de mogelijkheden er wel en die zijn ook bekend bij de LLTB. Bijvoorbeeld 
niet kerende grondbewerking, mini-dammetjes in aardappelvelden, de permacultuur, 
waarbij de akkers jaarrond zijn ingezaaid en er dus geen kale akkers voorkomen, maar ook 
het inzaaien met Japanse haver, etc. Er zijn allerlei technieken, maar dit zal ook betekenen 
dat boeren andere landbouwmachines zullen moeten gaan gebruiken om de grond te 
bewerken. Die machines zullen ze moeten aanschaffen en dat kost tijd, zeker als de huidige 
machines nog niet zijn afgeschreven. 

 
Interviewer:  Vraag 6:  

 In hoeverre spelen andere (externe) factoren een rol als het om klimaatadaptatie gaat, 
specifiek voor natuurbeheer en biodiversiteit? 

             
In het begin van uw verhaal gaf u al aan dat de calamiteiten rondom de rivier de Maas in 
1993 en 1995 de aanleiding zijn geweest voor het Grensmaas-project, of in ieder geval was 
dit ook de aandacht voor het wateraspect en het inzicht dat er in het kader van 
klimaatadaptatie meer moest gebeuren. Heeft u wellicht nog andere zaken die we als 
externe factor zouden kunnen noemen als het om klimaatadaptatiebeleid gaat? 

 
RESP012:  Ja, calamiteiten spelen een belangrijke rol, want als de gemeente Meerssen of Oirsbeek 

niet zoveel problemen met water zou hebben, dan zouden maatregelen hieromtrent 
waarschijnlijk op de lange termijn worden geschoven. Maar door een calamiteit wordt de 
klimaatverandering een acuut probleem. En dan wordt iedereen wakker ook binnen de 
lokale politiek. Dus calamiteiten helpen enorm bij dit soort onderwerpen. Anders blijft het 
een abstract probleem. En als er dan schade is geleden, dan maken gemeenten de balans 
op. Het treffen van maatregelen blijkt dan veelal goedkoper in plaats van iedere keer de 
schade te incasseren. 

 
Interviewer:  Dus ook hier speelt een financiële afweging een belangrijke rol? 
 
RESP012:  Dat denk ik wel. Niet dat dit mijn voorkeur heeft. Maar zo is de praktijk. 
 
Interviewer:  Vraag 7:  

 U heeft verschillende institutionele, organisatorische en infrastructurele factoren belicht 
die klimaatadaptatie beïnvloeden. Welke zijn volgens u het belangrijkst? 

 
 In de beantwoording van voorgaande vragen heeft u een groot aantal aandachtspunten 

genoemd als het om klimaatadaptatiebeleid gaat in het kader van natuurbeheer en 
biodiversiteit. Een aantal zaken die ik heb genoteerd zijn o.a.:  dat het waterschap barrières 
kan opwerpen als het om vergunningverlening gaat vanwege verschillende belangen. Als 
het om grensoverschrijdende projecten gaat, dan geeft u aan dat deze projecten complex 
zijn en veel inzet kosten. Daarnaast zijn de toegepaste modelleringen voor waterstromen 
statisch en de meer complexere modellen worden niet gebruikt…. 
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RESP012:  Die bestaan wellicht niet. 
 
Interviewer:  ….Verder noemt u dat de bestuurlijke wil van belang is en het waterschap nog erg op de 

landbouw gericht is - tenminste het bestuur. U merkt traagheid op bij partijen die 
veroorzaakt wordt door starre systemen in beleid en subsidieverlening. U  noemt de 
boekhoudkundige afschrijving die voor barrières kan zorgen bij grondeigenaren - als 
landbouwgrond wordt omgezet naar natuur om het vervolgens klimaatadaptief in te 
richten, het lef van de politiek, de visie van natuurorganisaties waardoor ze ook anders 
kunnen reageren of een andere aanpak hebben als het om de het beheer van 
natuurgebieden gaat, communicatie en als laatste noemt u het belang van de 
planologische indeling. Als u naar deze samenvatting van aandachtspunten en barrières 
kijkt waarop zou volgens u de focus moeten liggen voor het opstellen of het 
implementeren van het klimaatadaptatiebeleid?  

 
RESP012:  Ik vind het heel belangrijk dat mensen inzicht hebben in de wijze waarop het landschap en 

de natuur functioneren; dat mensen vanuit het natuurlijk (water)systeem gaan nadenken. 
Kortom, leren hoe de natuur van nature werkt en met die kennis de natuur voor je laten 
werken en bekijken hoe de natuur jou kan helpen. Dat zou in eerste instantie mijn 
uitgangspunt zijn. Waar dat echter niet mogelijk is, kan bekeken worden of er mogelijk 
technische oplossingen toegepast kunnen worden. 

 
Interviewer:  Vraag 8:  

 Wat zijn de kansen en bedreigingen voor (verdere) beleidsverandering om 
klimaatadaptaties binnen het natuurbeheer en vergroting van de biodiversiteit in de 
toekomst aan te pakken? 

 
RESP012:  Een bedreiging voor het klimaatadaptatiebeleid ontstaat als er gedurende tien jaar geen 

droge zomers of overstromingen plaatsvinden. Dan zakt de aandacht vrij snel in. Mensen 
moeten bij de les gehouden worden. Dat is een bedreiging, al zou het niet zo moeten zijn! 

 
Interviewer:  In feite zijn dat ook kansen. Je houdt mensen bij de les en je kunt daarover communiceren? 
 
RESP012:  Ja, een ander punt is het feit dat de samenleving rechtser wordt in politieke idealen. Bij 

rechtse politieke partijen ligt de aandacht immers niet zo zeer op thema's, zoals de 
klimaatproblematiek. En ook dat zie ik als een bedreiging. 

 
Interviewer:  Vooral aandacht voor thema's als de klimaatverandering zijn hierbij dus belangrijk, hoor ik 

u zeggen? Dus de politieke aandacht die naar de maatschappij uitstraalt, is belangrijk en 
uiteraard de aandacht die de maatschappij zelf aan deze thema's geeft. 

 
RESP012:  Ja, het is een geldkwestie, een politieke keuze om geld uit te trekken voor thema's als 

klimaatverandering. Bovendien is het gebrek aan kennis een bedreiging. Kennis is heel 
belangrijk, zowel in de politiek maar ook in de maatschappij. In feite geldt dit voor alle 
niveaus van de samenleving. 

 
Verder hebben we het in dit interview gehad over de landbouw en de natuur, maar ook 
op industrieterreinen is van alles mogelijk. En hier worden ook al maatregelen getroffen. 
Als je nu ziet hoe industrieterreinen of bedrijventerreinen op dit moment worden 
aangelegd, dan is dat heel anders dan 20 jaar geleden. Maar het is wel van belang om hier 
aandacht voor te blijven houden. Dat geldt ook voor de gewone burger. Bijvoorbeeld de 
aanpak van de verharding van tuinen. Het is dus goed om goede voorlichting te blijven 
geven. Voorlichting op een positieve manier. Niet zeuren, maar vooral de kansen vertalen 
die er liggen en wat je ervoor terugkrijgt. 
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Interviewer:  In principe alle kleine beetjes helpen, hoor ik je zeggen? 
 
RESP012:  Ja, en daarnaast maak je het mooier door de natuurlijke aanpak en de realisatie van meer 

natuur. 
   
Interviewer: Vraag 9:  

 Is er nog iets dat u zou willen toevoegen of zijn er volgens u nog relevante punten die niet 
aan de orde zijn gekomen tijdens dit interview? 

 
RESP012:  Bij projecten waarin gezamenlijke doelen worden vastgesteld, is een relevant 

aandachtspunt om de balans tussen de verschillende doelen te blijven bewaken. 
Bijvoorbeeld bij het Grensmaas-project waren drie doelen vastgesteld, namelijk: 
hoogwaterbescherming, grindwinning en natuurontwikkeling. Op een zeker moment  zie 
je dat het natuurbelang door aanpassingen die gaandeweg gedaan worden, hier en daar 
toch ondergesneeuwd raakt. Dat vind ik een belangrijk punt om nog mee te geven. 

 
Interviewer:  Is er een goed voorbeeld hoe wilde natuur er idealiter uit moet zien in het landschap? 
 
RESP012:  Ja, ik kan daarover nog wat documentatie toesturen, maar in principe betekent wilde 

natuur, natuur die op eigen benen kan staan. Er wordt niet gemaaid en gekapt. Waar 
bomen vanzelf door een storm of door de bevers omvallen, waar grote grazers lopen, etc. 
Het is in feit een mozaïeklandschap dat halfopen is en half bebost. Dus niet een gesloten 
schaduwbos, maar een opener bos met open plekken daarin. Graslanden zijn niet kaal, 
maar ruig. Het gras wordt begraasd waardoor de wortels van het gras heel sterk zijn en 
diep wortelen. Hierdoor kan het water veel beter in de bodem dringen. Het betekent dus 
vooral de natuur het werk laten doen.  

 
Kijkend naar het Geuldal betekent wilde natuur ook dat rivieren, zoals de Geul, vrij kunnen 

meanderen, waardoor nevengeulen gemaakt mogen worden. Maar ook bochten groter 
gemaakt mogen worden of bochten afgesneden mogen worden. Dit zal leiden tot meer 
beeklengte door het meanderen. Maar ook de afgesneden bochten en de oude meanders 
kunnen uiteindelijk bij zware regenval water bergen. Geef de rivier of beek de ruimte om 
te meanderen in een natuurlijk landschap. Uiteindelijk levert dat ook veel nieuwe biotopen 
op. 

 
Interviewer:  Als u verder niets meer heeft toe te voegen, dan is dit het einde van het interview.  
 
RESP012:  Nee, ik hoop dat het duidelijk was. Ik zou het waarderen om het verslag nog in te zien als 

dat mogelijk is? 
 
Interviewer:  Ja, alle respondenten geef ik de mogelijkheid om het transcript van het interview in te zien 

en te voorzien van commentaar en/of aan- of opmerkingen. 
 

    End of audio recording      
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  Interview Transcript  
 
Interviewee:     Respondent RESP013 
Interviewer:    George van den Hove 
Duration recording:    00:41:27 [h:m:s] 
Date of interview:   June 25th, 2021  Time: 10:00-11:00 hour                                                                    
Location:     Skype 
Language used during interview:  Dutch           
Transcript Language:   Dutch          
Transcription software:  Amberscript  

This interview transcript is verified by the respondent  
 
     

Research  
Nature’s key to Climate Change Adaptation (CCA): A Qualitative Research on Local Achievements and Occurring 
Lock-ins in the Dutch Natura 2000-conservation Geuldal. 

 
Interview  
For this research a semi-structured interview structure is used, using open questions of the standard questionary 
drawn up for the Adapt Lock-in project. In order to find the answers to these standard questionaries in this 
transcription, these questions are literally mentioned in the text and are marked in orange colours. 
 
For elaborating the results of this interview, a verbatim transcribing is used, based on a converted audio-recording 
into text – using Amberscript software. Subsequently the transcript is verified by the interviewer in which the 
audio recording is relistened multiple times, in order to guarantee a representable translation of audio recording 
into text. In some cases, the repetitions are excluded if possible, as well as hesitations, fillers, and stuttering are 
ignored.  
 
The respondent requested explicitly to review the transcript. Therefore, the transcript is submitted to the 
respondent to guarantee the correct interpretation of the answers to the interview questions. Remarks were 
received on June 30, 2021 and have been incorporated into this definitive version of the interview transcript. 
Remarks made by the respondent were minor adjustments and did not mean another interpretation of the 
interview itself. No added remarks were made.  
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     Start audio recording      
 
 
Interviewer: Voorafgaand aan het interview wil ik een aantal punten met u doornemen, die onderdeel zijn van 

het toestemmingsformulier. Dit protocol heeft u ook kunnen terugvinden in de bijlagen van de 
uitnodiging voor dit interview. 
 Ik ga ervan uit dat uw medewerking volledig vrijwillig is. 
 Ik wil u er verder op wijzen dat u het recht heeft om u voor, tijdens of na het interview 

terug te trekken tot één maand na dit onderzoek. U kunt dit doen door mij binnen één 
maand na dit interview per e-mail op de hoogte te stellen van uw besluit. 

 Verder mag u te allen tijde vragen stellen.  
 Data wordt geanonimiseerd. 
 Verder zal de data gedurende tien jaar bewaard worden op een dataserver, conform de 

AVG-voorwaarden. Uiteraard mag u de Open Universiteit altijd vragen welke gegevens over 
u zijn opgeslagen.  

 
Afsluitend aan dit interview zal ik u informeren over het verdere verloop van dit project en dit 
onderzoek.  
 
Het interview is semigestructureerd en bestaat uit open vragen. 

 
Interviewer:  Vraag 1:  

 Kunt u in het kort uw professionele achtergrond en uw huidige functie omschrijven? En is er hierbij 
een binding met de klimaatdimensie? 

 
RESP013:  The information in question 1 is anonymized due to the respondent's traceable personal information 

(i.e., background, position, employer, etc.). Information can be obtained from the author of this 
thesis or from the ADAPT lock-in project team. 

 
 … Als we het dan specifiek over klimaatadaptatie en water hebben, dan merk je dat deze thema's 

door de jaren heen zeer belangrijke onderwerpen zijn geworden. 
 

De provincie Limburg is verantwoordelijk voor het regionale watersysteem en dus niet voor de rivier 
de Maas, dat is Rijkswaterstaat. Hoewel wij zijn wel vanuit de ruimtelijke ordening daarbij betrokken 
. Dus als je het hebt over meer ruimte voor de rivier, heeft de provincie daar ook een rol in omdat 
wij ook in al die projecten ruimtelijke kwaliteit willen inbouwen. En dat is ook onze rol als provincie 
om ook bij de Maas betrokken te zijn; zelfs behoorlijk betrokken te zijn. Maar als het om het beleid 
gaat van de Maas, dan wordt dat geformuleerd door het Rijk. De provincie doet dit voor de regionale 
wateren, zoals de beken en het grondwater. Dat wordt het regionale waterbeleid genoemd, dat 
door het waterschap en door gemeenten moet worden uitgevoerd. 

 
 De effecten van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar. De afgelopen drie jaar 

hebben we bij voorbeeld perioden met langdurige droogte gekend. Hierdoor is het aspect droogte 
beduidend meer op de landelijke en de provinciale agenda komen te staan. In de tijd daarvoor 
hebben we ook een aantal jaren met incidentele wateroverlast gekend, voornamelijk in het stedelijk 
gebied in het Heuvelland. Maar ook in landbouwgebieden in Noord- en Midden-Limburg waren er 
overlastsituaties waar door flinke hoosbuien landbouwpercelen onder water zijn gelopen. Daar 
moest dus iets aan gebeuren. Bij de beleidsvorming op deze terreinen ben ik actief betrokken 
geweest. Bovendien ben ik tevens, in samenwerking met het waterschap, betrokken bij 
onderzoeksprojecten en van daaruit het bedenken van nieuwe beleidsrichtingen, met de bedoeling 
om verdere stappen te kunnen zetten richting uitvoeringsprojecten. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwio4u-9kILkAhWKzYUKHUejC3MQjRx6BAgBEAQ&url=https://trailerproject.eu/about/&psig=AOvVaw3yTDBMOxUwv0j-SV_4u3S1&ust=1565863976053746
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjU7NfSj4LkAhVGQBoKHa06CV4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.eurashe.eu/about/partners/university-oldenburg/&psig=AOvVaw3Ghe09ljCksSWlSaV4S-41&ust=1565863860897263


           

  

Page 285 van 317 

 

Interview Transcript 
Adapt-Lock in 

 
 
 
Interviewer: Vraag 2:  

 Als we kijken naar klimaatadaptatie ten aanzien van natuurbeheer en biodiversiteit, hoe wordt 
klimaatadaptatie op dit moment toegepast? Is dit naar uw mening voldoende? 

 
RESP013:  Ik heb nog steeds het gevoel dat we qua uitvoering nog aan het begin staan. Daarnaast ontbreekt 

het op onderdelen aan kennis. Op dit moment wordt daar wel aandacht aan besteed door het doen 
van onderzoeken. Aanvankelijk zie je dat de focus vooral was gericht op de wateroverlast. Nu komt 
daar het aspect droogte bij. Maar bij ingrepen in het watersysteem, bijvoorbeeld om wateroverlast 
te vermijden, dan heeft men toch nog steeds de neiging om het water sneller af te voeren en 
zodoende werkt men verdroging weer in de hand. 

 
Wat ook een rol speelt bij wateroverlastsituaties is dat bestuurders snel willen reageren. 
Bestuurders leggen dan al gauw de vraag voor: 'wat is nu de beste oplossing'? De neiging is dan 
vooral om niet vanuit een integrale- of langetermijnvisie te kijken, maar meer te denken aan het 
nemen van voornamelijk ad-hoc maatregelen. In principe loopt het beleid dan steeds achter de 
feiten aan.  

 
 Thans hebben we de mogelijkheid gehad om beleidsvisies te ontwikkelen en onderzoek te doen, 

naar ideeën die we een aantal jaar geleden al hadden. Zodoende zijn we in staat geweest om deze 
ideeën beter te ontwikkelen. Daarnaast hebben we deze ideeën ook beter kunnen communiceren 
met het provinciebestuur, zodat het bestuur beter beseft wat er echt nodig is.  

 
We staan daar als provincie Limburg uiteraard niet alleen voor deze opgave. Het klimaatonderwerp 
is in Nederland, maar ook daarbuiten, breed onder de aandacht en we werken daarnaast ook samen 
met onze buurlanden, bijvoorbeeld in het grensoverschrijdende Geuldal om waterremmende 
maatregelen op de hellingen te treffen, zowel in Limburg als in Wallonië. Ik denk dat nu de tijd écht 
rijp is om verdergaande maatregelen door te voeren. Maatregelen die bijvoorbeeld om meer ruimte 
vragen voor klimaatadaptatie. En dat is ten aanzien van klimaatadaptatie altijd het grote probleem 
geweest. Klimaatadaptatie betekent eigenlijk dat je opnieuw naar je ruimtegebruik moet kijken en 
daarbij moet men zich afvragen of de te onderscheiden functies wel op de juiste plaats liggen. Dat 
betekent niet dat er binnen de stedelijke structuur gesloopt moet gaan worden. Het is belangrijk 
om te focussen op de mogelijkheden binnen de huidige structuur en de dynamiek daarbinnen. Dat 
alleen al is een hele uitdaging om te realiseren. 

 
Verder hebben we in samenwerking met het waterschap een beleidsconcept ontwikkeld: 'Visie 
Beekdalontwikkeling in Limburg'. Met deze visie willen we de beekdalen zo veel mogelijk vrijhouden 
van bebouwing om zodoende de rivier of beek bij hoogwater de ruimte te kunnen bieden, want het 
wonen aan water wordt natuurlijk gewaardeerd. Maar er komt een keer hoogwater. Op dat moment 
loopt men achter de feiten aan én worden veelal de verkeerde beslissingen genomen. Nu is het 
bestuur zover dat ze terdege beseft dat een andere aanpak noodzakelijk is. Met andere woorden, 
we moeten naar een integrale en duurzame aanpak. Dat betekent concreet dat we terug moeten 
naar het oorspronkelijk natuurlijk watersysteem, omdat het watersysteem een belangrijk basislaag 
of onderligger is voor de ruimtelijke ordening. Terug naar een natuurlijk watersysteem uiteraard 
voor zover dat mogelijk is, want je gaat geen steden of dorpen afbreken. Maar je kunt wel gebruik 
maken van bijvoorbeeld trajecten in het kader van stedelijke herstructurering. Steden zijn veelal 
hitte-eilanden en omdat het steeds warmer wordt, kun je deze situatie aangrijpen om meer groen 
in de stad te realiseren. Zeker als daar vanuit de bevolking ook behoefte aan is. Je kunt daarbij ook 
gebruik maken van de beken of waterlopen die in een dergelijk gebied lopen. Het kan ook betekenen 
om water dat nu ondergronds via pijpen wordt weggevoerd, weer aan de oppervlakte te brengen. 
Dat heeft voordelen. Immers water geeft verkoeling, is aantrekkelijk om te zien en je kunt er 
recreatie erbij krijgen. Zo kun je klimaatbeleid in het stedelijk gebied vormgeven, zoals gebeurd is 
voor de Gulp in de oude kern van de gemeente Gulpen-Wittem. 
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Interviewer:  Als we naar klimaatadaptatiebeleid kijken, dan hoor ik u zeggen dat we voornamelijk bezig zijn, 

althans dat is uw gevoel, met beleid en met name beleidsvorming. Met de uitvoering zijn we nog 
niet in voldoende mate bezig? 

 
RESP013:  In de afgelopen jaren nog onvoldoende wat mij betreft. Er zijn wel hydrologische maatregelen 

getroffen, met name in de natuurgebieden om bijvoorbeeld de verdroging tegen te gaan. Maar we 
sturen nu meer op een aanpak om het gehele watersysteem te herstellen. Recentelijk zijn we daar 
veel uitdrukkelijker mee bezig. Dat heeft onder andere te maken met de duur van de planperiodes, 
de politieke setting en de beschikbare financiën. Deze planperiodes hebben een looptijd van zes 
jaar en op dit moment staan we aan de vooravond van een nieuwe planperiode. In de afgelopen 
planperiode hebben we voornamelijk geëxperimenteerd met natuurlijke klimaatbuffers om 
beschikbare ruimte te zoeken om zodoende meer ruimte ter beschikking te kunnen stellen voor het 
water. Ruimte die enerzijds kan dienen als opvang van overtollig regenwater. Maar anderzijds ook 
het water kunnen vasthouden, zodat het water naar de grond kan infiltreren. Zodoende is er water 
beschikbaar voor het groen, de landbouwgewassen en ook voor de natuur. Zo hebben we in het 
Weerterbos natuurlijke klimaatbuffers gerealiseerd, die de verdroging tegengaan, de biodiversiteit 
bevorderen en het water langer vasthouden, zodat het grondwater kan worden aangevuld. 

 
Maar ook in steden is er geëxperimenteerd in de afgelopen planperiode. Dit wordt de 'blauwgroene 
dooradering' genoemd. Hieraan hebben we als provincie subsidies ter beschikking gesteld en 
hebben verschillende gemeenten meegedaan. 

 
 In de komende periode is het de bedoeling dat we een slag verder maken. Bijvoorbeeld, de 

beekdalbrede benadering hadden we in het beleid wel al geformuleerd, maar dat gaan we nu ook 
meer tot uitvoer brengen. We zijn al aan de slag gegaan met het formuleren van projecten; 
projecten waarbij de aandacht uitgaat naar het vergroten van de ruimte voor het water. In eerste 
instantie zullen deze projecten gericht zijn op de gebieden rondom de Natura 2000-gebieden, 
omdat deze gebieden onze bijzondere aandacht hebben. Denk hierbij onder andere aan de 
stikstofdepositie en het feit dat de beken eigenlijk het drainagesysteem zijn van het grondwater in 
Limburg. Want de neerslag wordt immers grotendeels afgevoerd via de beken en het bekensysteem. 
Van oudsher waren deze bekensystemen ingericht om het water zo snel mogelijk af te voeren. Dat 
willen we vertragen op een zo natuurlijk mogelijke manier en op plaatsen waar dat ook mogelijk is. 

 
 Een voorbeeld is een project in de buurt van de Mariapeel. Dat is een belangrijk natuurgebied waar 

we willen proberen om het water dat daar valt, ook daar te laten en ervoor te zorgen dat zo min 
mogelijk water afvloeit. Een aantal jaren geleden gebeurde dit al door in het natuurgebied zoveel 
mogelijk lekkages te dichten. Daarnaast zijn er in de grond, rondom het natuurgebied, kunstmatige 
dammen geplaatst. Dat is onder andere nodig omdat het natuurgebied hoger ligt dan de omliggende 
percelen. Deze omliggende percelen zijn voor een groot deel landbouwpercelen die tevens 
ontwaterd worden, omdat landbouwers geen natte gronden willen hebben. Op dit moment zijn we 
bezig met het verhogen van het grondwaterpeil. Door middel van een geautomatiseerd 
peilbeheersysteem proberen we het grondwaterpeil zo hoog mogelijk te houden. Maar mocht de  

 
 situatie zich voordoen, zoals bij een onweersbui bijvoorbeeld, dan kun je het systeem dusdanig 

instellen dat het overtollige water ook weg kan vloeien. 
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Interviewer:  Dus daar experimenteren jullie op dit moment al mee? 
 
RESP013:  Ja, we zijn nu mee bezig met het uitvoeren van experimenten, zoals ook een experiment met 

subinfiltratie, waarbij aangevoerd oppervlaktewater in de ondergrond gedraineerd wordt, 
waardoor veel minder beregening uit het grondwater nodig is. Daarnaast zijn we ook met andere 
maatregelen bezig, zoals bijvoorbeeld het ophogen van de beekbodems en het verbreden van de 
overstromingsvlakte van de beken, zodat de beken minder drainerend werken. Naast deze 
maatregelen ten aanzien van het waterbeheer, willen gelijktijdig ook meer ruimte bieden voor de 
ecologie. Dus ook voor de natuur. 

 
Bovendien verplicht de Kaderrichtlijn Water ons om de waterkwaliteit op orde te brengen en te 
houden. Dat betekent ook dat er ook aandacht moet zijn voor de flora en fauna in en rondom deze 
watersystemen. We merken onder ander dat het water in de beken aan het opwarmen is. En dat is 
slecht voor de ecologie. Beken hebben daarom beschaduwing nodig. We proberen zodoende om 
verschillende doelen op die manier te combineren. Doelen die aandacht hebben voor de natuur, 
maar ook gaat de aandacht naar het landbouwgebied om de beken heen. Rondom de beken 
proberen we te komen tot een vermindering van de intensieve landbouw. De intensieve landbouw 
proberen we te verschuiven naar gebieden hoger op de hellingen. Dat betekent dus de wens om 
enkel extensieve landbouwvormen toe te staan rondom beken, die gelijktijdig ook het beheer 
kunnen uitvoeren in dat gebied. Dit soort transformaties zijn we bezig op gang te brengen. 

 
Interviewer:  Vraag 3:  

 Op welke manier(en) zou klimaatadaptatie volgens u beter kunnen worden toegepast in het huidige 
beleid? 

  
Als we inzoomen naar het huidige klimaatadaptatiebeleid dan heeft u in principe al aangegeven wat 
er beter kan. U noemde onder andere extensievere landbouw rondom beken en intensieve 
landbouwvormen bij voorkeur op grotere afstand van de beken. Verder noemde u het belang van 
beschaduwing van beken, als het om de watertemperatuur gaat en projecten waar jullie als 
provincie Limburg nu al mee bezig zijn. Projecten die u noemde zijn de invoering van klimaatbuffers, 
de brede beekdalbenadering en de implementatie van natuurlijke watersystemen. Als we naar de 
genoemde projecten kijken, hoe zouden dan volgens u een natuurlijk watersysteem of een 
klimaatbuffer er bij voorkeur uit moeten zien? 

 
RESP013:  Klimaatbuffers kun je onderscheiden in enerzijds stedelijke klimaatbuffers en anderzijds meer 

natuurlijke klimaatbuffers. 
 

 Een voorbeeld van een natuurlijke klimaatbuffer is bijvoorbeeld het natuurgebied het Weerterbos. 
Een gebied dat deels ook van oorsprong moerassig is en waar bepaalde natuurwaarden aanwezig 
zijn die door de verdroging in kwaliteit achteruit gaan. Op plekken waar het mogelijk is, dus waar 
we de landbouw niet te veel schade toebrengen, willen we het waterpeil hoger zetten. Dit doen we 
dan ook in overleg met zowel de landbouw alsook met de terreinbeheerders. Maar in het algemeen 
wil de landbouw geen natte gronden en de terreinbeheerders willen zo hoog mogelijk 
grondwaterstanden. De provincie is in dit geheel echter geen uitvoerende partij. De rol van de 
provincie is veelal de rol van subsidieverlener en beleidsmaker. De belangrijkste uitvoerende 
partijen zijn de terreinbeheerders, dus de natuurbeheerders en het waterschap. Maar ook 
gemeenten zijn uitvoerende partijen. 
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In voornoemd project hebben we gestimuleerd om bepaalde gronden, bijvoorbeeld de voormalig 
extensieve landbouwgronden, aan te kopen. Die mogelijkheid doet zich momenteel voor, omdat er 
geregeld agrariërs zijn die ophouden met hun agrarisch bedrijf. Voor het verwerven van dat soort 
gronden zijn middelen beschikbaar. Aan de andere kant is er een mogelijkheid om landbouwers die 
percelen hebben op minder gunstige locaties, in gezamenlijk overleg te helpen door agrarische 
activiteiten te verplaatsen naar een gunstigere locatie. Dit speelt vooral een rol op landerijen die 
van oudsher gelegen zijn in natte gebieden. Percelen die dus droog getrokken moesten worden om 
te voorkomen dat het land onderloopt bij een regenbui. 

 
Dus enerzijds ontwikkelen we die klimaatbuffer in en om natuurgebieden, want vanuit het 
natuurbeleid zijn er ook arealen grond aangewezen die eigenlijk verworven moeten worden om die 
natuur een duurzaam karakter te laten krijgen. Daarnaast zijn we ook bezig met de beekdalbrede 
benadering, dus de inrichting van beken naar de breedte in. Daar gaan we nu voor het eerst een 
concrete pilot voor uitvoeren. We hebben er wel beetje mee geëxperimenteerd, maar dat is thans 
nog mondjesmaat gebeurd. We willen nu het traject van de bovenloop van de Grote Molenbeek, 
die zorgt voor een deel van de ontwatering van de Mariapeel, omvormen tot een moerassige beek 
en een deel van deze beek dempen. Dit voorkomt uiteindelijk dat het water te snel wordt 
weggetrokken vanuit de Mariapeel. 

 
Met betrekking tot de stedelijke omgeving betreft de stedelijke klimaatbuffers onder andere het 
realiseren van allerlei waterpartijen. Een voorbeeld daarvan is het ontkluizen. Daarbij worden beken 
die vroeger onder de grond verstopt werden, weer aan het oppervlak gebracht. Deze beken werden 
vroeger in de stedelijke omgeving door een soort van rioleringssystemen geleid, waardoor boven 
op de waterlopen gebouwd kon worden. In de gemeente Gulpen-Wittem hebben ze bijvoorbeeld 
bij de renovatie van het oude winkelcentrum de beek weer deels zichtbaar gemaakt en de bak waar 
de beek inligt hebben ze breder gemaakt. Zodoende hebben ze er een architectonisch geheel van 
gemaakt. Al kan de beek in een dergelijk stedelijk gebied niet vrij meanderen, toch hebben ze de 
bouwkundige bak wat breder gemaakt en kan de beek binnen de beschikbare ruimte zich natuurlijk 
gedragen. Verder is het mogelijk om langs het water voldoende begroeiing aan te brengen en zijn 
voor bewoners terrassen langs het water gecreëerd. Dat brengt verkoeling en kan gezien worden 
als een soort van klimaatbuffer en aan de andere kant kan het water bij hevige neerslag direct via 
de beek afgevoerd worden in plaats dat het water in de huizen terechtkomt of straten blank zet. 

 
Interviewer:  Vraag 4:   

 Op welke manier wordt het klimaatadaptatie, als het om institutionele factoren of instituties gaat, 
door de huidige werkwijze beperkt? 

   
RESP013:  In Limburg hebben we verschillende overleggen. We hadden een overleg dat vooral gericht was op 

de aanpak van de waterketen. Daarbij ging met name de aandacht uit naar de riolering en 
waterzuivering. In dit overleg zaten we, verdeeld over zes regio's in Limburg, met alle gemeenten 
aan tafel. Dit overleg is nu omgevormd tot de Limburgse klimaattafel. Omdat we hier met alle 
gemeenten aan tafel zitten, kunnen we hier ook overleggen, bijvoorbeeld over het Deltaplan 
ruimtelijke adaptatie. Deze overlegstructuren worden daarnaast ook door het Rijk gestimuleerd en 
er zijn voor de regio's middelen beschikbaar om projecten te initiëren. Regio's kunnen die projecten 
indienen en kunnen zodoende geld krijgen van het Rijk voor de uitvoering. Maar daarnaast is er ook 
door de provincie Limburg en door het waterschap een bijdrage gedaan voor het financieren van 
projecten. In de afgelopen planperiode was de provincie het loket om projectaanvragen te toetsen. 
Deze toetsing vond plaats volgens de spelregels en kwaliteitscriteria die we voorafgaand met de 
betrokkenen hadden afgesproken. Via een puntensysteem wordt de urgentie van projecten 
duidelijk gemaakt. Zodoende kunnen bepaalde projecten, of projecten binnen bepaalde 
gemeenten, voorrang krijgen. 
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Naast de Klimaattafel hebben we nog een ander overleggremium: de Plattelandscoalitie. Dit 
overlegorgaan is ontstaan vanuit de stikstofcrisis en de druk vanuit deze crisis om tot uitvoering over 
te gaan. De Plattelandscoalitie richt zich hierbij dus met name op overleg tussen verschillende 
partijen met betrekking tot raakvlakken met de natuur. Maar hierbij is het moeilijk om gemeenten 
aan tafel te krijgen. Daarvoor gebruiken we met name de Klimaattafels en binnen de 
Plattelandscoalitie nodigen we gemeenten enkel uit voor overleggen als projecten de 
desbetreffende gemeenten aangaan. 

 
Interviewer:  Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving die van toepassing is als het om klimaatadaptatie gaat? 
 
RESP013:  In de provinciale Omgevingsverordening hebben we een aantal regels hieromtrent opgenomen. 

Eerder hadden we bijvoorbeeld enkel beleidsregels, waarbij de lijn was om niet te bouwen in de 
beekdalen. Nu hebben we dit in de verordening opgenomen, om zodoende een beter 
sturingsinstrument te hebben in de richting van gemeenten en projectontwikkelaars. We proberen 
zo meer tot alternatieven te komen. We zeggen niet dat het helemaal niet mag, maar we zeggen 
wel: doe het klimaatbestendig. Dus zorg dat er niet te dicht bij het water wordt gebouwd. En wordt 
er bij het water gebouwd, dan dienen er maatregelen genomen te worden om te voorkomen dat er 
problemen op termijn gaan ontstaat, bijvoorbeeld door kelders voldoende waterdicht te maken, 
etc. 

 
Een ander belangrijk element voor Limburg, maar ook voor Nederland, is het voorkomen dat het 
hemelwater in het stedelijk gebied zo snel mogelijk wordt afgevoerd naar het riool. Water moet 
meer in de grond kunnen infiltreren. Om dat te bereiken hebben we het afkoppelbeleid 
geïntroduceerd. Dit beleid is richtinggevend voor gemeenten. Voor burgers hebben we geen regels 
opgesteld, maar is er wel een subsidieregeling die we samen met het waterschap hebben geïnitieerd 
om burgers te stimuleren. Hierbij gelden geen verboden, maar meer het zachtere stimulerende 
spoor om burgers tot andere gedachten over te laten gaan. 

 
Interviewer:  Als het om hulpbronnen gaat, dan hebben we daar in principe al over gesproken. U geeft aan dat er 

subsidieregelingen beschikbaar zijn en er is dus in principe geld beschikbaar voor de uitvoering en 
implementatie van klimaatadaptatiebeleid? 

 
RESP013:  Ja, er zijn verschillende regelingen vanuit het Rijk waarbij we aansluiten vanuit de regio. Vanuit het 

Deltaprogramma Zoetwater / Deltaplan Hoge Zandgronden stelt het Rijk 25% subsidie beschikbaar 
en de regio 75%. Daarnaast is er het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie waar subsidie voor 
gemeenten beschikbaar is. En tenslotte het Natuurprogramma, dat zicht richt op de Natura 2000-
gebieden, maar waarbij meekoppeling met waterdoelen goed mogelijk is, omdat er voor deze 
gebieden in vele gevallen hydrologische herstelmaatregelen dienen te worden uitgevoerd. Dat deze 
subsidiesporen hun eigen kwaliteitseisen stellen, maakt het koppelen van potjes wel een flinke 
uitdaging. De uitvoering zou ermee geholpen zijn als de schotten daartussen vanuit de verschillende 
ministeries zouden verdwijnen. 

 
Interviewer:  Vraag 5:  

 Op welke manier speelt infrastructuur en technologie een rol binnen het klimaatadaptatiebeleid als 
het om natuurbeheer en biodiversiteit gaat? 

 
RESP013:  Wat bedoel je precies? Met betrekking tot technologie geldt dat we technologie nodig hebben om 

te weten hoe het watersysteem werkt. Bedoel je dat? 
 
Interviewer:  In het algemeen, vooral wat er persoonlijk in u opkomt! 
 
RESP013:  We beschikken inmiddels over veel gegevens over de ondergrond. Daarnaast hebben we de 

beschikking over klimaatgegevens. Over relaties tussen de hoeveelheid neerslag en de afvoer van 
de beek, of de relaties tussen neerslag en de grondwaterstanden in de ondergrond, maar ook over  
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 relaties tussen neerslag en het ruimtelijk gebruik. Met deze gegevens heeft de provincie Limburg 

samen met het waterschap en ondersteund door experts van adviesbureaus vorig jaar een 
uitgebreid onderzoek gedaan. Dit onderzoek heeft de naam: Limburgse Integrale Watersysteem 
Analyse, kortweg LIWA. Hierbij hebben we aandacht besteed aan de huidige situatie, maar ook aan 
de toekomstige verwachtingen aan de hand van klimaatscenario’s. Bij de keuze voor scenario's is 
vooral gekozen voor de extremen. Bijvoorbeeld hoe nat kan het worden in Limburgse steden of het 
platteland, maar ook in Limburgse natuurgebieden? Maar ook, hoe droog kan het worden in deze 
gebieden? Immers met zowel droogte als natte perioden zul je rekening moeten houden als je gaat 
kijken naar te nemen maatregelen tegen klimaatverandering. Met een groot aantal stakeholders 
hebben we maatregelen bedacht. Daarnaast hebben we gefocust op het effect van deze 
maatregelen. Voor het beoordelen van de effecten maken we gebruik van een tool die we de 
afgelopen jaren hebben ontwikkeld waarbij je met een modellering het effecten van bepaalde 
maatregelen zichtbaar kunt maken. 

 
Uit het onderzoek zijn we te weten gekomen aan welke knoppen we kunnen draaien om plaatselijk 
het watersysteem zodanig in te richten dat er enerzijds wateroverlast zo veel mogelijk wordt 
voorkomen en anderzijds dat droogte wordt voorkomen of tegengegaan en bovendien dat er 
rekening wordt gehouden met de waterkwaliteit, want uiteindelijk is het ook van belang om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Door deze beekdalbrede benadering komen we erachter op welke 
plekken we het beste maatregelen kunnen treffen. Maatregelen die effectief zijn en die de grootste 
effecten opleveren voor de investering die gedaan wordt. Zodoende is bijvoorbeeld ook de Grote 
Molenbeek uitgerold als een gebied, dat heel relevant is en daarnaast interessant is om hiervoor 
een project te ontwikkelen voor het behalen van een aantal doelen. 

 
 Maar er zijn meerdere maatregelen. Want de aandacht gaat niet enkel uit naar de Grote Molenbeek. 

In het huidige landbouwkundig gebruik worden op dit moment drainagesystemen gebruikt. Maar 
waar we eigenlijk naar toe willen, is het plaatsen van een ondergronds irrigatiesysteem binnen de 
agrarische landerijen om het oppompen van grondwater voor beregening te verminderen en 
daarnaast om de mogelijkheid te creëren om het grondwaterpeil te verhogen. Deze systemen zijn 
ontwikkeld en er zit een stukje wetenschap achter. Echter, deze systemen zijn nooit op grotere 
schaal in de praktijk getest. Dit onderzoek willen we nu gaan opzetten. Maar we zien zeker ook 
risico's binnen dit systeem dat ook bekend staat als subirrigatiesysteem. Er is namelijk een risico dat 
uiteindelijk de grondwaterkwaliteit door het gebruik van dergelijke systemen achteruit kan gaan. 
Dat heeft onder andere te maken met het gebruik van meststoffen op de agrarische percelen. 
Wellicht volgt uit de praktijk dat deze meststoffen, door het toepassen van een dergelijk systeem, 
sneller de grond intrekken. Met grootschalig opgezette experimentele veldproeven, waarbij goed 
gemonitord gaat worden, hopen wij meer over dit concept te leren. En indien er risico's aan dit 
concept zijn verbonden, is de vraag of dit middels mitigerende maatregelen kan worden opgelost? 
Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het een slecht idee is en dan zullen we iets anders moeten 
verzinnen. Maar er zijn een heleboel mensen die geloven dat dit een heel goed systeem zou kunnen 
zijn en er is ook veel draagvlak binnen de landbouw, want voor agrariërs is het gebruik van een 
dergelijk systeem uiteindelijk voordeliger. De agrariërs zijn zich ook bewust van het feit dat het 
oppompen van grondwater niet het beste idee is; het oppompen kost ook brandstof die gebruikt 
wordt voor het aandrijven van de pompen. Maar aan de andere kant worden er door partijen ook 
kritische kanttekeningen bij de toepassing van subirrigatie geplaatst, en mogelijk ook wel terecht. 
Om die reden gaan we de maatregel met veldproeven onderzoeken, want ook al hebben we het 
effect modelmatig onderzocht, met praktijkonderzoek kunnen we wellicht uiteindelijk met 
zekerheid stellen dat deze maatregelen in de praktijd daadwerkelijk ook werken en toepasbaar zijn. 

 
Interviewer:  Ten aanzien van het aspect infrastructuur heeft u in principe bij aanvang van dit interview al 

aangegeven dat de ruimtelijke inrichting erg belangrijk is. 
 
RESP013:  Ja. 
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Interviewer:  Vraag 6:  

 In hoeverre spelen andere (externe) factoren een rol als het om klimaatadaptatie gaat, specifiek 
voor natuurbeheer en biodiversiteit? 

 
RESP013:  Een belangrijke externe factor, als men ergens écht iets wil gaan ontwikkelen, is het feit dat er op 

de eerste plaats maatschappelijk draagvlak moet zijn. Anders wordt het toch een moeilijk verhaal. 
Mensen zullen in beweging moeten komen en is een hoop geld nodig om de ontwikkelingen te 
financieren. Dat lukt niet zonder de juiste aandacht. Mensen zullen overtuigd moeten zijn van de 
noodzaak dat het anders moet. En het helpt natuurlijk als, niet alleen in Nederland, maar in het 
algemeen breed wordt gecommuniceerd dat de klimaatontwikkelingen consequenties hebben. 
Consequenties die gestopt moeten worden. Enerzijds zal dit betekenen dat de CO2-emissies moeten 
verminderen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar dat zal op de korte termijn niet 
leiden tot de oplossing, omdat de effecten van de opwarming nog wel een aantal jaren zullen 
doorgaan. Dus je zult anderzijds ook moeten adapteren, omdat er nu al problemen zichtbaar zijn, 
die verholpen moeten worden. En daar staan we als regio niet alleen voor. Je ziet dat het Rijk 
hiervoor ook budget beschikbaar heeft gesteld. En dat is wel belangrijk om draagvlak te bevorderen 
en om uiteindelijk de uitvoering te laten slagen. Maar je ziet nu wel dat de tijd er rijp voor is om 
aandacht te hebben voor klimaatadaptatie. 

 
Interviewer:  Het creëren van draagvlak is natuurlijk ook belangrijk om een positievere houding van mensen 

daaruit te laten volgen? 
 
RESP013:  Ja. 
 
 Interviewer:  Vraag 7:  

 U heeft verschillende institutionele, organisatorische en infrastructurele factoren belicht die 
klimaatadaptatie beïnvloeden. Welke zijn volgens u het belangrijkst? 

 
 U heeft zojuist al een aantal zaken genoemd die van belang zijn als het om klimaatadaptatiebeleid 

gaat. Zo noemde u onder andere: breed communiceren, maatschappelijk draagvlak creëren, 
technologische ontwikkelingen, de ruimtelijke inrichting, kennisontwikkeling, minder ad-hoc zaken, 
op de lange termijn sturen, het belang van het inrichten van een natuurlijk watersysteem, etc. Het 
zijn een aantal aspecten die ik heb opgeschreven. 

 
RESP013:  Ja, en financiën zou je nog moeten toevoegen. 
 
Interviewer:  Welke van de hierboven genoemde aspecten zijn, volgens u, het belangrijkste voor het 

klimaatadaptatiebeleid? Waar zouden we mee moeten beginnen? Of zijn er misschien nog andere 
zaken waarvan u denkt dat ze een belangrijke rol spelen? 

 
RESP013:  Ik denk dat je altijd moet beginnen met onderzoek. Er is een probleem en dat ga je eerst analyseren 

en stelt vast wat er aan de hand is. En in deze casus gaat het niet alleen om het feit dat er af en toe 
te veel neerslag valt, maar er zijn ook langere periodes dat er te weinig neerslag valt. Je moet dus 
beide aspecten meenemen in je onderzoeksvragen. Aanvullend wordt dan ook duidelijk dat 
daarnaast de waterkwaliteit niet overal op orde is en dat geldt ook voor de ecologische kwaliteit. 
Uiteindelijk ga dit allemaal meenemen in een onderzoek en in mijn ogen was het onderzoek dat we 
vorig jaar hebben uitgevoerd dan ook écht nodig. 
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 Uiteindelijk heb je deze resultaten ook nodig om bestuurders te overtuigen, want uiteindelijk beslist 

de bestuurder. De voorgestelde maatregelen moeten duidelijk goed doordacht zijn en er moet 
voldoende bewijsmateriaal voorliggen die aangeven dat dit goede maatregelen zijn. En als er sprake 
is van onzekerheden, dan is het goed om pilotprojecten te initiëren. Bovendien is het van groot 
belang om vanaf het begin van het onderzoek, de omgeving mee te nemen in dit traject. Vervolgens 
ga je dan het onderzoeksproces in en onderzoek je een aantal onzekerheden. Uiteindelijk zal het 
onderzoek leiden naar een bepaalde richting. Een bestuurder zal dan met vragen komen. Wat gaat 
dat kosten? En dienen die maatregelen overal doorgevoerd te worden? Je zult dan ook het 
kostenplaatje in beeld moeten brengen. Daarbij is het tevens van belang om ook te zorgen voor 
financiering voor de uitvoering. Bovendien is het ook handig dat er met een brede blik wordt 
gekeken, want voor de financiering van projecten kan veelal gebruik worden gemaakt vanuit 
verschillende potjes. Er kan immers voor een deel worden aangesloten bijvoorbeeld bij doelen in 
het kader van het natuurbeleid; het gaat immers vaak niet alleen om water. En daarnaast kunnen 
bepaalde ontwikkelingen ook aansluiten bij beleid in het ruimtelijke spoor. Het is daarbij wel 
belangrijk om kritisch te zijn en te blijven. Het doel moet te allen tijde duidelijk zijn en blijven, zodat 
het ook voor de omgeving duidelijk is wat er gaat gebeuren. Het heeft dus geen zin om een hele 
kerstboom op te tuigen. Het is dus van belang om de focus te houden. Focus te houden, maar dan 
wel met een brede blik. 

 
Interviewer:  Kortom zo breed mogelijk onderzoeken, zorgen voor maatschappelijk draagvlak ... 
 
RESP013: ... van meet af aan al bij het opstarten van het onderzoek. Je moet aankondigen wat je gaat doen, 

bijvoorbeeld omdat je bepaalde ontwikkelingen ziet ontstaan of momenteel ervaart en daar wil je 
iets aan gaan doen! 

 
Interviewer:  Vervolgens geeft u aan dat ook de financiering belangrijk is en dat het belangrijk is om te bezien of 

er niet kan worden aangesloten bij andere doelen of projecten om te komen tot het uiteindelijke 
doel het overtuigen van de bestuurder, want de bestuurder beslist uiteindelijk. 

 
RESP013:  Ja, precies. Maar even ter aanvulling, je moet niet alleen de bestuurder overtuigen, maar ook de 

mensen die het aangaat! Stel er komen een aantal mensen met een andere visie voor een agrarisch 
perceel, als belanghebbende wil je daar uiteraard graag over meepraten en meedenken en daarbij 
jouw bezwaren naar voren brengen. Doe je dat niet in het proces en pas daarna, dan roept dat een 
heleboel weerstand op. Dus het heeft de voorkeur om bij mensen het probleem te schetsen en te 
laten zien dat je ook voor hun oplossingen probeert te ontwikkelen. 

 
Interviewer:  En dus mensen ook te motiveren? 
 
RESP013:  Ja, bijvoorbeeld de landbouw heeft ook last van de langdurige droogte. We kwamen uiteindelijk op 

het idee om subirrigatie verder uit te gaan werken. En daar bleek vanuit de agrarische wereld heel 
veel belangstelling voor te zijn. Daarbij stelden een aantal boeren zichzelf ook al beschikbaar om 
mee te doen aan de pilot. Je creëert op zon moment gelijk draagvlak en op die manier kom je verder. 

 
Interviewer:  Vraag 8:  

 Wat zijn de kansen en bedreigingen voor (verdere) beleidsverandering om klimaatadaptaties binnen 
het natuurbeheer en vergroting van de biodiversiteit in de toekomst aan te pakken? 
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RESP013:  Er is nu een tendens gaande. Klimaatadaptatie wordt nog steeds als een belangrijk onderwerp 

gezien. Daarbij kunnen we bovendien aansluiten bij andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld de 
stikstofproblematiek in de landbouw. Kijkend naar de landbouw, dan wil men ook vanuit de 
milieuproblematiek een transitie om agrariërs duurzamer te laten produceren of zelfs de terugkeer 
van meer biologische landbouw. Dat zijn ontwikkelingen, daar zie ik kansen in om een beweging op 
gang te brengen en om zaken gelijktijdig op te pakken. Dat komt uiteindelijk ook het natuurbeheer 
en de algehele biodiversiteit ten goede. 

 
Interviewer:  Kortom het aanhaken bij andere beleidsterreinen? 
 
RESP013: Ja, er is hiervoor ook voldoende geld beschikbaar gesteld en dus zie ik hier ook allemaal kansen. 
 

Als het om bedreigingen gaat, dan moet je vooral oppassen dat je niet te snel stappen zet. 
Bijvoorbeeld bij pilotprojecten die we nu gaan uitvoeren, is het belangrijk om goed te 
communiceren. Je moet partijen in dit proces goed meenemen, want als het dan een keer misgaat 
dan krijgt een dergelijk project direct een negatieve lading en dat zie ik als een bedreiging. 

 
Daarnaast zie je dat we het thema droogte niet goed op de agenda hadden staan. Door de afgelopen 
drie jaar, waarin er langere periodes met droogte ontstonden, is het onderwerp zuinig omgaan met 
water belangrijker geworden. Het gaat dus niet alleen meer om het aanvullen van het grondwater, 
maar ook bewustwording bij de burgers om zuiniger om te gaan met water. Water is een kostbaar 
goed, al beseffen wij dat in Nederland niet. Maar als de komende jaren weer meer neerslag komt, 
dan zie ik gebeuren dat het thema droogte weer van de politieke agenda verdwijnt. 

 
Interviewer:  Dus dat soort fenomenen spelen dus wel een belangrijke rol om de aandacht erbij te houden? 
 
RESP013:  Als burger heb je er, als het om droogte gaat, niet zoveel last van. Als de tuin droog is dan wordt er 

gesproeid en na verloop van tijd dan zie dat het waterbedrijf vraagt om wat zuiniger om te gaan met 
water. Of een gemeente stelt een verbod in om de tuin te besproeien en wordt er een beroep op 
de burgers gedaan, en is er een zekere mate van sociale controle, maar geen echte handhaving. Dus 
over het algemeen is dat niet een groot probleem voor de mensen. 

 
De natuur heeft wel last van de droogte, maar de natuur die heeft geen stem en als het om de 
agrariërs gaat, dan kunnen die gewoonweg grondwater op blijven pompen. Hierdoor zie je dat het 
aspect droogte door de jaren heen een sluipend proces is, want bij wateroverlast zijn gevolgen 
vrijwel direct zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorm van schade. Het gevolg van die weerfenomenen is 
dan ook dat hierdoor een thema geagendeerd wordt en dat er uiteindelijk ook beleid voor wordt 
ontwikkeld en verdere stappen worden gezet. Maar het kan ook net zo goed weer verslappen als 
het om de aandacht gaat. 

 
Interviewer: Vraag 9:  

 Is er nog iets dat u zou willen toevoegen of zijn er volgens u nog relevante punten die niet aan de 
orde zijn gekomen tijdens dit interview? 
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RESP013:  We hebben het met name gehad over het duurzamer inrichten van het watersysteem. Aan de 

andere kant is er nu ook aandacht voor de waterverdeling, of met andere woorden de 
waterbeschikbaarheid. Daarover vindt met partijen overleg plaats. Daarbij wordt de vraag 
voorgelegd waar het beschikbare grond- en oppervlaktewater aan besteed zou moeten worden, als 
er wederom een langere droge periode zich voortdoet? Uiteraard wordt drinkwater als een hoog 
goed beschouwd, maar ook geldt hier de vraag hoe ver de natuur achteruit mag gaan? We zijn 
hierover met partijen in overleg getreden. In eerste instantie met het idee om bewustwording te 
kweken, maar ook en dat is ook omgeven door onderzoek, hoeveel water er nu opgepompt mag 
worden én de vraag of hiervoor geen alternatieven beschikbaar zijn? Maar ook de 
drinkwaterindustrie mag mogelijk ook wat zuiniger omgaan met het oppompen van het grondwater.  

 
 Dit wilde ik nog graag toevoegen, omdat ook dit een onderdeel is dat hoort bij het 

klimaatadaptatiebeleid. 
 
Interviewer:  Welke partijen zijn bij dit overleg betrokken? 
 
RESP013:  Dat zijn de agrariërs, gemeenten, drinkwaterindustrie, frisdrankindustrie, bierbrouwerijen, etc. 

     End of audio recording      
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Actors Participant in policy development processes and implementation of 

policies.  
  
Adaptability  See adaptive capacity.  
 
Adaptation  “Adjustment in natural or human systems in response to actual or 

expected climatic stimuli or their effects, which moderates harm or 
exploits beneficial opportunities. Various types of adaptation can be 
distinguished, including anticipatory and reactive adaptation, private 
and public adaptation, and autonomous and planned adaptation” 
(Burton et al., 2001, p.982). A definition for adaptation to climate 
change is not evident, as it has regularly led to debates and misses 
overall scientific consensus (Doria et al., 2009; Smit et al., 2000).  

 
Adaptive Capacity  “The ability of a system to adjust to climate’ (Burton et al., 2001, p. 

982). Moreover, it refers to ‘the potential or capability of a system to 
adapt to (to alter to better suit) climatic stimuli or their effects or 
impacts” (Burton et al., 2001, p.894). The ability to adapt to climate 
change is important to create sustainable ecosystems (Janssen & 
Ostrom, 2006; Nelson et al., 2007). Sustainable ecosystems are crucial 
to ecosystem services (Yuan & Lo, 2020) and eventually to human well-
being, as it affects ecosystem services as well (Costanza et al., 1998; 
Reijnders, 2009). 

 
Adaptation measures The introduction of measures to CCA (Sanderson et al., 2018).  
  
Barriers A uniform definition is lacking for barriers. Barriers in general causes 

disruption and will hamper policy processes for development and 
implementation of CCA. Barriers can be divided into several 
determinants e.g. economic, informational, communication, human 
behaviour and attitude (Biesbroek et al., 2013; CoastAdapt, 2017). 

 
Bottom-up CCA Focussing on a CCA approach out of society (stakeholders) directing 

into an upwards direction onto governance hierarchy (Sanderson et 
al., 2018).  
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CCA      Short for: “Climate Change Adaptation”. 
 
Climate  “Climate in a narrow sense is usually defined as the ‘average weather,’ 

or more rigorously, as the statistical description in terms of the mean 
and variability of relevant quantities over a period of time ranging from 
months to thousands of years. The classical period is 3 decades, as 
defined by the World Meteorological Organization (WMO). These 
quantities are most often surface variables such as temperature, 
precipitation, and wind. Climate in a wider sense is the s t a t e , 
including a statistical description, of the climate system” (Burton et al., 
2001, p. 984). 

 
Climate Change  “Climate change refers to any change in climate over time, whether due 

to natural variability or as a result of human activity. This usage differs 
from that in the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC), which defines “climate change” as: “a change of 
climate which is attributed directly or indirectly to human activity that 
alters the composition of the global atmosphere and which is in 
addition to natural climate variability observed over comparable time 
periods.” (Burton et al., 2001, p. 989). 

 
Conservation See Nature Conservation. 
 
Coping Ability  “Degree to which a system can successfully grapple with a stimulus” 

(Burton et al., 2001, p.894). 
 
Delta Programme A national strategy on adaptation to climate change, with the 

perspective based on water management, freshwater provision and 
flood protection (Europa decentraal, n.d.). 

 
DRR Disaster risk reduction is an element for the Agenda 21 (the Rio 

Summit) and is currently implemented into national and local policies 
(Blaikie et al., 1994).  

 
Determinants  Characteristics which determine the systems’ ability to adapt to CCA 

(Burton et al., 2001). 
 
Ecologische  To prevent or stop fragmentation, EHS structure is connecting nature 
Hoofdstructuur (EHS) areas in order to let nature, including the EHS, function as a total 

natural system (Natuurmonumenten, 2013). 
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Ecosystem  “A distinct system of interacting living organisms, together with their 
physical environment. The boundaries of what could be called an 
ecosystem are somewhat arbitrary, depending on the focus of interest 
or study. Thus, the extent of an ecosystem may range from very small 
spatial scales to, ultimately, the entire Earth.” (Burton et al., 2001, 
p.986). 

 
Ecosystem Services “Services Ecological processes or functions which have value to 

individuals or society” (Burton et al., 2001, p.986). Dividing onto 
production (food), cultural (esthetical, recreation), supporting services 
(natural cycles) (Hannah, 2021-f). 

 
EHS Short for Ecologische Hoofdstructuur (see ‘Ecologische 

Hoofdstructuur).   
 
EU Short for “European Union” 
 
Expert Experts can be defined as: “a person with a 

high level of knowledge or skill relating to 
a particular subject or activity” (Cambridge Dictionary, 2021). In this 
research the term ‘expert’ refers to be someone who is currently 
working for the province of Limburg, municipality or nature 
management organization and who is responsible for the development 
or implementation of nature policy for the Natura 2000 area, ‘Geuldal’ 
in the Netherlands.   

 
Extreme Weather  “An event that is rare within its statistical reference distribution at a 
Event  particular place” (Burton et al., 2001, P.987). 
Flexibility  “Degree to which a system is pliable or compliant” (Burton et al., 2001 

p.894). 
 
Governance  The way governments, society and stakeholders interact to address 

public policy issues. The government is, like other actors and 
stakeholders, part of governance (United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific, 2009). 

 
GMST Global mean surface temperature (GMST) (Environmental Change 

Institute, 2020). 
 
Habitat directive The European Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the 

conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.  
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Heat waves “A period of abnormally and uncomfortably hot weather” (Sanderson 
et al., 2018, p. 330).  

 
Human System  “Any system in which human organizations play a major role. Often, but 

not always, the term is synonymous with ‘society’ or ‘social system’ 
(e.g., agricultural system, political system, technological system, 
economic system); all are human systems” (Burton et al., 2001, p. 988). 

 
(Climate) Impacts  “Consequences of climate change on natural and human systems” 

(Burton et al., 2001, p. 989). Effects on the natural and human system 
(Sanderson et al., 2018).  

 
IPCC Short for “Intergovernmental Panel on Climate Change” 
 
Institution According to Keizer (2007, p. 1): “An institution is defined as a rule that 

governs human behaviour and an institutional framework is a more or 
less coherent set of rules that shape and restrict human behaviour.” 

 
Lock-in  A lock-in refers to a tendency to hold on the process of adaption 

measures in which a system is becoming self-reinforcing, causing path-
dependencies and reduce opportunities to implement CCA for actors 
and stakeholder involved (Erickson et al., 2015; Kotilainen et al. 2019). 

 
Lock-in mechanisms The mechanisms creating a lock-in are called lock-in mechanisms. Lock-

ins exist in different groups of mechanisms to CCA e.g., lack of 
awareness in society, financial resources, social behaviour, institutions, 
lack of infrastructure or technology (Unruh, 2000; Burton et al., 2001; 
Yohe & Tol, 2002; Lehmann et al., 2012; Klein et al., 2014; Klitkou et al., 
2015; Seto et al., 2016).  

 
Mitigation  Efforts focusing on reducing the GHG emission at source levels 

(Sanderson et al., 2018).  
 
NAS See national adaptation strategy 
 
National adaptation  Dutch National Climate Adaptation Strategy (NAS) is a national strategy 

on adaptation. 
  
Nature based “Actions that aim at protecting, sustainably managing, and restoring 
Solutions natural or modified ecosystems, that address societal challenges 

effectively and adaptively, and simultaneously providing human 
wellbeing and biodiversity benefits” (Sanderson et al., 2018, p. 331).  
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Strategy  to climate change, with the perspective-based climate adaptation of 
the terrestrial land area (Europa decentraal, n.d.). 

 
Natura 2000 Areas applied in the European Union's Bird and Habitat Directive, 

forming a coherent network of different habitats (types) through the 
European Union in order to protect these habitats and enhance 
biodiversity (BIJ12, 2020-a). 

 
Natural system Natural units are defined in various ways. Regarding the definition 

formulated by H. Barsch in 1979 one should note that units are treated 
as relatively closed entities, built from mutually connected 
geocomponents or of lower order systems. Interrelations among the 
components of natural systems are realized through exchange of 
matter, energy and information. Such units are most often called 
geosystems or ecosystems (Richling, 2004, p. 6). 

 
NNN See Nationaal Natuur Netwerk 
 
Nationaal Natuur  Ecological habitat structure which connects different areas in which 
Netwerk  nature conservation is most important to protect habitats, species, etc., 

formally known as Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (Rijksoverheid, 
2018).  

 
Resilience  “Amount of change a system can undergo without changing state” 

(Burton et al., 2001, p.993). Resilience is important an important aspect 
to create sustainable ecosystems (Janssen & Ostrom, 2006; Nelson et 
al., 2007). Sustainable ecosystems are crucial to ecosystem services 
(Yuan & Lo, 2020) and eventually to human well-being, as it affects 
ecosystem services as well (Costanza et al., 1998; Reijnders, 2009).  

 
Resistance  “Degree to which a system opposes or prevents an effect of a stimulus” 

(Burton et al., 2001, p.894). 
 
Responsiveness  “Degree to which a system reacts to stimuli (broader than coping ability 

and adaptability because responses need not be ‘successful’)” (Burton 
et al., 2001, p.894). 

 
Robustness Strength  “Degree to which a system is not given to influence Resilience Degree 

to which a system rebounds, recoups, or recovers from a stimulus” 
(Burton et al., 2001, p.894). 
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Sensitivity “Degree to which a system is affected by or responsive to climate 
stimuli” (Burton et al., 2001, p894). 

 
Source “Any process, activity, or mechanism that releases a greenhouse gas, 

an aerosol, or a precursor of a greenhouse gas or aerosol into the 
atmosphere” (Burton et al., 2001, p. 994). 

 
Stability  “Degree to which a system is not easily moved or modified” (Burton et 

al., 2001, p.894). 
 
Stakeholders  Person or entity holding grants, concessions, or any other type of value 

that would be affected by a particular action or policy (Burton et al., 
2001, p. 994). 

 
Tipping points Global warming does push temperatures up. At a certain moment a 

critical threshold is reached, causing irreversible impacts (Carrington, 
2021).  

 
Top down CCA Concerning the direction of the initiation process of CCA from the top 

of the governance hierarchy onto society (stakeholders) (Sanderson et 
al., 2018).  

 
Uncertainty  “An expression of the degree to which a value (e.g., the future state of 

the climate system) is unknown. Uncertainty can result from lack of 
information or from disagreement about what is known or even 
knowable. It may have many types of sources, from quantifiable errors 
in the data to ambiguously defined concepts or terminology, or 
uncertain projections of human behaviour. Uncertainty can therefore 
be represented by quantitative measures (e.g., a range of values 
calculated by various models) or by qualitative statements (e.g., 
reflecting the judgment of a team of experts)” (Burton et al., 2001, 
p.995). 

 
Valuation “In finance, valuation is the process of determining the present value 

(PV) of an asset” (Sanderson et al., 2018, p. 332).  
 
Variability The state of biodiversity. Variability is an important aspect to create 

sustainable ecosystems (Janssen & Ostrom, 2006; Nelson et al., 2007). 
Sustainable ecosystems are crucial to ecosystem services (Yuan & Lo, 
2020) and eventually to human well-being, as it affects ecosystem 
services as well (Costanza et al., 1998; Reijnders, 2009).  
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Vulnerability “The degree to which a system is susceptible to, or unable to cope with, 
adverse effects of climate change, including climate variability and 
extremes. Vulnerability is a function of the character, magnitude, and 
rate of climate variation to which a system is exposed, its sensitivity, 
and its adaptive capacity” (Burton et al., 2001, p. 995). Vulnerability  is 
an important aspect to create sustainable ecosystems (Janssen & 
Ostrom, 2006; Nelson et al., 2007). Sustainable ecosystems are crucial 
to ecosystem services (Yuan & Lo, 2020) and eventually to human well-
being, as it affects ecosystem services as well (Costanza et al., 1998; 
Reijnders, 2009).  

 
Vulnerability  “Degree to which a system is susceptible to injury, damage, or harm” 

(Burton et al., 2001, p.894). 
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I. PERMISSION THE PLANETARY BOUNDARIES FRAMEWORK 
FIGURE  2
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Van: Airos Maija <Maija.Airos@syke.fi> 
Onderwerp: VS: Graphic Planetary Boundary 
Datum: 1 november 2021 om 10:38:32 CET 
Aan: George van den Hove <georgevandenhove@hotmail.com> 
 
Dear George, 
  
thank you for your message. The graphic can be used as long as you mention the copyright that is also 
mentioned on SYKE’s website the (“SYKE & SITRA, Furman et al… etc”) 
  
Have a nice week! 
  
Maija Airos 
Harjoittelija 
Suomen ympäristökeskus SYKE 
Viestintäpalvelut 
P. +358 50 473 3029 
Latokartanonkaari 11 
00790 Helsinki 
www.syke.fi 
  
Lähettäjä: George van den Hove <georgevandenhove@hotmail.com>  
Lähetetty: sunnuntai 31. lokakuuta 2021 14.38 
Vastaanottaja: j_syke_ajankohtaiset <syke_ajankohtaiset@syke.fi> 
Aihe: Graphic Planetary Boundary 
  
Dear Syke, 
  
For my research on local climate change adaptation measures in the Netherlands I would like to use the graphic, 
used on your website, about planetary boundaries. This graphic I would like to use in my research report. The 
question is if I can have your institutes’ permission for using this graphic for this purpose. If so granted, are there 
any circumstances which I should keep in mind? 
  
The graphic can be found on this weblink: 
https://www.syke.fi/en-
US/Research__Development/Circular_economy/Circular_economy_infographics/The_planetary_boundaries(593
98) 
  
For your interest. I am a student at the Open University in the Netherlands and currently I am doing my research 
for my Master Environmental Science.  
  
I hope to hear from you.  
  
Thank you very much. 
  
Kind regards, 
George van den Hove 
  

http://www.syke.fi/
mailto:georgevandenhove@hotmail.com
https://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Circular_economy/Circular_economy_infographics/The_planetary_boundaries(59398)
https://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Circular_economy/Circular_economy_infographics/The_planetary_boundaries(59398)
https://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Circular_economy/Circular_economy_infographics/The_planetary_boundaries(59398)
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II. PERMISSION CLOSE LOOP DIAGRAM  

FIGURE 3 
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Op 5 jan. 2022, om 10:56 heeft George van den Hove <georgevandenhove@hotmail.com> het volgende 
geschreven: 
 
Dear Amy, 
 
Thank you for the permission for using the material from Panarchy for my thesis. 
 
Please give me a notice if you received the permission correctly. 
 
Thank you very much. 
 
Kind regards, 
George van den Hove 
Student Open University the Netherlands 
 
 
 
 
Op 4 jan. 2022, om 22:36 heeft Amy Bridges <abridges@islandpress.org> het volgende geschreven: 
 
Hello George, 
  
I have attached the permission agreement for the use of material from Panarchy. Please sign and 
return the agreement to my attention. If you have any questions or if I can help you with anything 
else, let me know. 
  
Sincerely, 
  
Amy Bridges 
Office Manager & Accounting Clerk 
Island Press 
700 12th St NW Ste 700 PMB 95497 
Washington, DC 20005-4052 
202-232-7933 x 25 
http://www.islandpress.org   
Twitter: @IslandPress | Facebook.com/IslandPress 
Join our newsletter: http://bit.ly/IP-newsletter 
  
  
  
From: George van den Hove [mailto:georgevandenhove@hotmail.com]  
Sent: Monday, December 27, 2021 5:06 PM 
To: Amy Bridges <abridges@islandpress.org> 
Subject: Permission close loop diagram 
  
Dear Mr/Mrs, 
  
For my masters’  dissertation and possible the (scientific and professional publication) on 
lock-ins to climate change adaptation policies I would like to use an adapted figure, displayed 
in one of your magazines (https://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss2/art9/ ). This 

mailto:abridges@islandpress.org
http://www.islandpress.org/
http://facebook.com/IslandPress
http://bit.ly/IP-newsletter
mailto:georgevandenhove@hotmail.com
mailto:abridges@islandpress.org
https://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss2/art9/
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concerns the figure of the close loop of adaptation processes. Of course I will use the proper 
reference to this application.  
  
I hope you are able to give me permission to use this figure. I do not have any commercial 
interest to use this figure.  
  
I thank you already in advance.  
  
Kind regards, 
  
George van den Hove 
student at the Open University The Netherlands 
  
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
<22-001.pdf> 
 
<Permissionform Panarchi_IslandPress.pdf> 
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III. PERMISSION CLIMATE CHANGE RESILIENT STREAM-VALLEY 
LANDSCAPE  

FIGURE A2.2 
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Op 11 nov. 2021, om 17:24 heeft Michelle Talsma <m.talsma@stowa.nl> het volgende geschreven: 
 
Beste George, 
  
Zeker mag dat. We hebben het liefst dat je de plaat gebruikt met het STOWA logo er op. In ieder geval moet 
worden vermeld: Bron STOWA en de tekenaar: Ronald van der Heide. 
  
Overigens heeft het programma Lumbricus de tekeningen ook gebruikt en nog wat verder uitgewerkt. 
Zie: https://www.stowa.nl/lumbricus 
  
Succes met de studie! 
Groeten, Michelle Talsma 
   
Van: George van den Hove <georgevandenhove@hotmail.com>  
Verzonden: donderdag 11 november 2021 17:14 
Aan: Michelle Talsma <m.talsma@stowa.nl> 
Onderwerp: Toepassen figuur 
  
Beste Michelle,  
  
voor mijn onderzoek naar klimaatadaptatie in het Geuldal wil ik graag gebruik maken van onderstaande 
afbeelding om deze in mijn rapport van bevindingen op te nemen en eventueel te gebruiken tijdens mijn 
presentatie. De vraag is echter of ik van jullie toestemming heb om deze figuur voor dit doel te mogen 
gebruiken, uiteraard onder vermelding van de bron. Het betreft deze figuur 
(weblink:https://www.stowa.nl/publicaties/praatplaat-klimaatbestendig-beekdallandschap ): 
  
  

 
  
Ik hoor graag van je.  
  
Alvast hartelijk dank. 
  
Met vriendelijke groet, 

https://www.stowa.nl/lumbricus
mailto:georgevandenhove@hotmail.com
mailto:m.talsma@stowa.nl
https://www.stowa.nl/publicaties/praatplaat-klimaatbestendig-beekdallandschap
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George van den Hove van den Hove <georgevandenhove@hotmail.com>  
Sent: zaterdag 13 november 2021 12:04 
To: Gies, Edo <edo.gies@wur.nl> 
Cc: George van den Hove <georgevandenhove@hotmail.com> 
Subject: Verbeelding natuurinclusieve landbouw 
  
Beste Edo,  
  
  
 

“ If we pollute the air, water and soil that 
keep us alive and well, and destroy the 
biodiversity that allows natural systems to 
function, no amount of money will save 
us.” 

 David Suzuki 
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