
Klimaatadaptatieweek Groningen: Aanpakken & aanpassen 
 
We hebben zelden zo’n bewogen jaar doorgemaakt als dat we nu met corona doen. Velen van ons 
hebben zich in korte tijd radicaal moeten aanpassen aan een andere manier van leven en dat blijkt 
best lastig. Toch zullen we daar beter in moeten worden, want er staat ons een nog veel grotere 
verandering te wachten: het opwarmende klimaat. 
 
We merken nu al om ons heen dat dit effecten heeft: zo worden hete zomerdagen nog heter en 
frequenter, komen stortbuien vaker voor met hogere intensiteit en stijgt wereldwijd de zeespiegel 
met een rap tempo. Dit alles met grote gevolgen voor mens, dier en natuur. Alhoewel er van alles 
gedaan wordt om deze effecten te voorkomen, kunnen we er eigenlijk niet omheen dat ze al in 
werking zijn, en in ernst zullen gaan toenemen. Het wordt dan ook tijd om na te denken over hoe we 
onszelf en onze leefomgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Om dit wereldwijd 
op de politieke agenda te zetten vond op maandag 25 januari de eerste internationale Climate 
Adaptation Summit (CAS) in Nederland plaats, waar wereldleiders samenkwamen om het over dit 
thema te hebben.  
 
Klimaatadaptatieweek Groningen  
In aanloop naar dit evenement werd tussen 19 en 25 januari in Groningen de Klimaatadaptatieweek 
georganiseerd, opgezet door het Akkoord van Groningen in samenwerking met het Global Centre on 
Adaptation. Tijdens deze evenementweek over klimaatadaptatie was het doel om bewustwording te 
creëren, kennis te delen en adaptieve acties op te starten. Waar oorspronkelijk het plan was om de 
wereld naar Groningen te brengen en te laten zien hoe klimaatadaptatie hier leeft, moest het 
evenement door corona in een online platform worden gegoten, waarin Groningen naar de wereld 
werd gebracht. Dit bood de mogelijkheid om duizenden jongeren, wetenschappers en professionals 
van over de hele wereld mee te laten doen en hun ervaringen uit te laten wisselen.  
 
Hoogtepunten 
De Klimaatadaptatieweek in Groningen bestond uit meer dan 30 online evenementen verdeeld over 
een aantal pijlers. Zo waren er evenementen gericht op de wetenschap, met onder andere een 
discussiepanel met het Intergovernmental Panel on Climate Change (het vaak aangehaalde 
klimaatinstituut) en een Nobel Laureate Ceremony met vijf Nobelprijswinnaars. Andere evenementen 
richtten zich juist meer op jongeren, ontwerpers, onderwijsinstellingen of lokale bewoners. Het 
evenement was gratis toegankelijk voor mensen van over de hele wereld en was vormgegeven in de 
vorm van een online festival. Hiervoor is een digitaal portaal ontwikkeld, met een miniatuurversie 
van Groningen als decor. Bezoekers konden daar vrij in bewegen, live en opgenomen evenementen 
bezoeken en op deze manier hun eigen route samenstellen voor de dag. 

In aanloop naar de Klimaatadaptatieweek werd hard gewerkt aan verschillende statements 
en oproepen, die op de 25e aan de deelnemende wereldleiders van de CAS meegegeven konden 
worden. Zo werd de Groningen Scientific Statement gepresenteerd, waar 3000 internationale 
wetenschappers uit meer dan 100 landen hebben meegewerkt. Daarnaast werkten een aantal grote 
internationale ontwerpbureaus aan de ‘Ontwerpmanifestatie Act & Adapt’ met tien ontwerp 
principes voor klimaatadaptatie. Deze zijn samengebracht in de tentoonstelling ‘Sponsland’, die ook 
in online vorm terug te vinden is op https://sponsland.nl.  Tot slot werd met de Global Youth Call to 
Action de ideeën, belangen en wensen van honderdduizenden jongeren van over de hele wereld 
gepresenteerd. Ook lokale jongeren uit Groningen hebben in aanloop naar de Klimaatadaptatieweek 
in beeld gebracht hoe klimaatadaptatie in hun regio speelt en wat hun wensen voor de toekomst zijn 
in de Regionale Actie Agenda.  

 
 

 

https://sponsland.nl/


Impact 
Al met al heeft de Klimaatadaptatieweek vele duizenden deelnemers van over de hele wereld 
aangetrokken. Het thema klimaatadaptatie is in korte tijd een bekend begrip met veel momentum 
geworden in de regio, waar allerlei boomplantacties en vergroeniniatiatieven nog jaren impact zullen 
hebben. Het evenement heeft regelmatig het landelijke nieuws gehaald in de afgelopen maanden en 
zo meer bekendheid gegeven aan het ontderwerp. Bovendien zijn er door wereldwijde 
samenwerking handvaten, ideeën en acties opgezet die zijn gedeeld met de wereldleiders op de CAS. 
Daarin wordt o.a. gepleit voor meer budget voor klimaatadaptatie, het betrekken van jongeren in 
beleid en beslissingen daarover en het versterken van (internationale) samenwerking en 
kennisuitwisseling.  
 
Benieuwd geworden naar hoe dat er allemaal uitzag? Het evenement is grotendeels opgenomen en 
alle lessen, filmpjes en acties zijn online terug te vinden op www.klimaatadaptatiegroningen.nl.   
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Quote 
 
Het doel was om bewustwording te creëren, kennis te delen en adaptieve acties op te starten 
 
Of 
 
In plaats van de wereld naar Groningen te brengen, werd Groningen naar de wereld gebracht 
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