
Climate Café: van je hobby je werk
maken

Geschreven door dr.ir. Boogaard FC, Floris op 13 december 2019

 Tijdens mijn afstuderen aan de Technische Universiteit Delft werd mijn roman
Dromen aan zee gepubliceerd, over de angst dat ik als wetenschapper opgesloten
in een laboratorium of kantoor moest gaan werken. Twintig jaar later reist mijn
lectoraat Ruimtelijke Transformaties rond de wereld om onderzoek te doen naar
oplossingen voor ons veranderend klimaat met overstromingen, droogte en
hittestress.

In nauwe samenwerking met diverse organisaties organiseerden we meer dan 25
Climate Cafés, in Azië, Europa, Afrika en Zuid-Amerika. Soms doen we met
bergstammen onderzoek naar ontbossing en het effect op rivieren op de grens van
Laos, Thailand en Myanmar. Of we bouwen drijvende plasticvangers in mega-city
Manila in de Filipijnen om watervervuiling tegen te gaan. Of we meten hittestress in
Groningen met sensoren op de studentenfietsen.

Climate Cafés hebben een multidisciplinair, bottom-up, niet-praten-maar-doen-
karakter dat door de triple helix-samenwerking wordt gewaardeerd (bedrijven,
overheden, kennisinstellingen en bewoners). Een voorwaarde is dat aan het einde iets
tastbaars wordt opgeleverd, dat gepresenteerd wordt aan een jury en
hoogwaardigheidsbekleders. Zo hebben studenten drijvende eilanden gebouwd en
aan ministers gepresenteerd in de hoop dat deze oplossingen ook top-down hun weg
vinden. Geen rapporten die in de kast verdwijnen, maar we publiceren de
meetresultaten en onderzoeksmethodes wel in wetenschappelijke tijdschriften.
Bijvoorbeeld over de meer dan 5.000 klimaatadaptieve oplossingen die we gemapt
hebben op climatecan.org tijdens onze internationale Climate Cafés.

Wil je meer weten? Interesse om mee te doen (gratis en voor iedereen)? Of zelf een
Climate Café organiseren? Hier publiceren we ze allemaal: https://climatecafe.nl/news.
Er staan diverse internationale Climate Cafés gepland in het kader van lopende en
nieuwe EU projecten als: WaterCoG, INXCES, Reconect, IMPETUS en Grensmaas.

Er zijn ook Climate Cafés in onze regio, zo is er in oktober 2020 een groot Climate
Café in Groningen tijdens de Climate Action Week met het Global Center on
Adaptation. We hopen dat je mee wilt doen, want ik moet mijn gezicht meer op
kantoor laten zien!

Hier vind je de portal van het lectoraat Ruimtelijke Transformaties voor nog meer
informatie.
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