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Klimatilpasning i Holland

En solrig mandag morgen hankede 

Herning Kommunes repræsentanter 

i Coast2Coast Climate Challenge op i 

de andre partnere i projektet at 

kende og se, hvordan hollænderne 

konkret har løst aktuelle klimaudfor-

dringer. 

(der ligger 5! meter under havets 

citronmåne i ganen gik turen i bus 

mod Park 2020 i Amsterdam. Det er 

-

2cradleprincippet. 

Her ventede en rundvisning og en 

præcisering af, hvilke overvejelser 

bygherrerne havde gjort sig. Her var 

alt, hvad man kunne drømme om af 

-

vand i render og kanaler, spændende 

arkitektur og al parkering skjult og 

med opholdsarealer ovenpå. 

På friarealerne er der anlagt bede, 

grønne vægge og krukker med stor 

tanke på insektlivet og med særlig 

fokus på 3 arter af sommerfugle.

Mutual Gain Approach

Mutual Gain Approach i den lokale 

-

• Hvad er de enkelte parters inte-

• Tør du spørge, hvorfor en part er 

• Har du en plan B, hvis plan A ikke 

 

Rollespil blev også inddraget og tyde-

liggjorde, at der er mange forskellige 

3 vigtige nøgleelementer
1. 

2. Skab værdi. 

3. 

 

hvor vi skulle bo. Byen er typisk hol-

landsk med en skøn blanding af nye 

og gamle bygninger og et netværk af 

kanaler. 

 

Foom for the river Waal

besøge næste projekt ”Room for the 

hollandske del af Rhinen, var især ud-

fordret af risiko for oversvømmelser 

vandet. 

Inden projektet blev gennemført kun-

-

derne i perioder med høj vandstand 

-

sekundær kanal. 

Der blev eksproprieret 50 husstande 

(uden nogle protester), og bygget 3 

nye broer i forbindelse med projek-

sammen. 

-

Byen Tiel
Mens frokosten blev indtaget i bus-

punkt på dagens program. Byen Tiel 

er udfordret af risikoen for oversvøm-

melser, højtstående grundvand og et 

Med ønsker fra den nærliggende 

skoles elever har man designet et cen-

tralt ”vandkvarter”, der er et levende 

sted at lege, men som også kan bru-

Der er lavet et lege- og boldspilom-

råde, som ved behov er et regnvands-

bassin. Herudover er der suppleret 

med en regnhave og permeable 

vejbelægninger i hele bydelen. 

Udfordringer ved kyster

ved kyster. Syd for Haag har man i 

2012 lavet en såkaldt ”Zandmotor”, 

hvor man har ”bygget” en halvø, som 

er 2 km lang og 1 km bred udfor den 

eksisterende kyst. Der er brugt 2 mio. 

sikre, at de bagved liggende diger ikke 

nedbrydes af havet. 

Den nye halvø er ved at udvikle sig 

-

råde med klitdannelser og forskel-

lige lavvandede områder. En anden 

ekstraværdi er, at området har vist sig 

I byen Katwijk har man bygget en 

underjordisk parkeringskælder og et 

-

ter ovenpå! Det er kun nedgangene 

men også godt tænkt. Her er der også 

på klitområdet og det foranliggende 

strandområde rummer den ene re-

3Di modelværktøj

besøg hos en rådgiver, der har lavet 

it-programmet, der hedder 3Di mo-

delværktøj, som er en tredimensionel 

måde at se på vandets veje i byer. Nu 

Mulige løsninger i  
Herning

sekundær kanal ved Storå. I Kom-

munes projekt vil vi prøve forskellige 

mulige løsninger af, såsom gydegrus, 

af ”problemvandet” opbevares på 

plads. 

de spændende hollandske projekter. 

hvordan de har valgt at gribe deres 

klimahåndtering an.


