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Inleiding 
Als onderdeel van het doel van de gemeente Den Haag om uiterlijk in 2040 helemaal 
klimaatneutraal te zijn, is onder andere ‘Koningsplein en Regentesseplein’ als focuswijk 
aangewezen. Kopgroep2030 wil aan het gemeentelijk doel bijdragen en heeft daarvoor drie 
doelstellingen gesteld voor de komende tien jaar, waaronder ‘meer groen en minder hitte- 
en wateroverlast’1. Het nu voorliggende strategie geeft invulling aan, en houvast voor, het 
bereiken van laatste doel wat we ook wel samenvatten onder de noemer ‘klimaatadaptatie’. 
 
Deze strategie dient niet om het nut van vergroening of waterbeheer uit te leggen. Zij 
fungeert meer als kapstok waar Kopgroep2030 losse acties en projecten aan kan ophangen, 
en kan kiezen wat wel en wat niet op te pakken en bij te sturen met bijvoorbeeld andere of 
verplaatste inzet waar nodig. 
 
Hierbij worden drie thematische sporen uiteengezet gericht op de groenblauwe, sociale en 
innovatieve buurt. Binnen de strategie wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus 
waarop wordt gewerkt onderscheiden omdat deze verschillende eisen stellen aan de inzet 
van mensen. Met deze sporen en niveaus komt de verscheidenheid van activiteiten in beeld 
waarmee we verschillende buurtbewoners kunnen enthousiasmeren om zich met ons in te 
zetten voor een klimaatadaptieve buurt. Dit wordt bovendien in een matrix gevisualiseerd, 
waardoor de onderlinge samenhang van zowel acties en projecten als sporen en niveaus 
inzichtelijk wordt gemaakt. Afsluitend wordt er kort ingegaan op een tijdlijn en - als bijlage - 
een lijst van stakeholders gepresenteerd. 
 
Het spreekt voor zich dat deze strategie niet vaststaat tot 2030. Er zullen zich altijd nieuwe 
kansen of situaties voordoen die aanpassing van de strategie vereisen. Het kader dat 
middels de strategie gesteld wordt, zal wel helpen om bestaande activiteiten te plaatsen, 
eventueel nieuwe te organiseren en afwegingen over de vrijwillige inzet van Kopgroep2030 
te maken. Het uitgangspunt is daarbij dat, in de woorden van Duurzaam Den Haag, de 
Haagse Krach aanpak2 gevolgd wordt. In dit document worden de onderliggende 
doelstellingen van de Haagse Krach soms nadrukkelijk benoemd, maar blijft het hoe dan 
ook belangrijk hier af en toe samen bij stil te staan. 
 

	
1 Zie: Buurtplan Kopgroep2030: ‘Van Koning tot Regentes’. 
2 https://duurzaamdenhaag.nl/over-ons/missie-visie 
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Drie sporen van klimaatadaptatie 
Kopgroep2030 is een groep mensen uit en in de buurt die zich inzet met de medebewoners 
rond Konings- en Regentesseplein voor een duurzame en klimaatadaptieve buurt. Vanuit 
drie sporen wil Kopgroep2030 de buurt helpen om doelgericht en met plezier duurzaamheid 
en klimaatadaptatie te verwezenlijken. Niet door alle touwtjes in handen te houden, maar 
door bewoners te attenderen op onze missie en met hen na te denken over hun eigen 
ideeën en waarden.  
 
Groenblauwe buurt 
Aanpassing aan het klimaat van de toekomst vereist een betere verbinding tussen stad, 
natuur (groen) en water (blauw). Kopgroep2030 zet zich in voor een groenblauwe structuur 
o.a. door het coördineren van initiatieven. 
 
In de buurten rondom onze pleinen is relatief veel groen te zien, maar we zien ook nog veel 
bestrating in de openbare ruimte. Bomen staan in een vierkante meter aarde en in de 
Weimarstraat worden planten aan lantaarnpalen met een waterwagen bewaterd, waardoor 
veel regen- en schoon water in het riool belandt, als het niet blijft liggen als grote plassen op 
straat en de pleinen. 
Wij geloven dat vergroening hand in hand gaat met verduurzaming en de voorbereiding op 
het klimaat van de toekomst en zetten ons in voor ‘functioneel groen’ en duurzaam 
waterbeheer. In de openbare ruimte zien we nog genoeg locaties om tegels te verwijderen, 
bijvoorbeeld voor grasveldjes, maar ook geveltuintjes die buurtbewoners zelf kunnen 
aanleggen. Zulke veranderingen zorgen dat er meer regenwater kan worden opgenomen 
door de bodem. Bomen verkoelen de hele buurt en gaan het zogenaamde ‘hitte-eiland 
effect’3 tegen. Het opvangen van regenwater voor hergebruik is zuiniger en voorkomt 
ondergelopen straten. De buurt hoeft van ons geen jungle te worden, maar we moeten met 
bewoners wel praten over en werken aan het vormgeven van zulke initiatieven. 
 
Sociale buurt 
Vergroening en waterbeheer in onze buurt dienen niet alleen als functioneel middel tegen 
waterplassen en hitte. Onze aanpak dient ook om de buren te verbinden en gezamenlijk het 
gezicht van de buurt te bepalen. Bij verduurzaming zien wij dus ook een belangrijke 
mogelijkheid tot verBuurzaming. 
 
De openbare ruimte van meer groen voorzien en klimaatadaptatief maken, is meer dan een 
verhaal van water hergebruiken, tegels verwijderen en hitte tegengaan. Het is een verhaal 
van mensen, inwoners van de buurt, die samen de uitdaging aangaan en elkaar beter leren 
kennen. Ondanks de coronacrisis willen we initiatieven nemen en ondersteunen die maken 
dat het sociale leven weer gaat bruisen op de pleinen en in de straten. 
 
Daarom hebben we ook nadrukkelijk oog voor elkaar terwijl we samen werken aan 
klimaatadaptatie in de buurt. Buren vinden elkaar wanneer zij oude ontmoetingsplaatsen 
nieuw leven inblazen en nieuwe creëren. Het Koningsplein is een goed voorbeeld van een 
levendige ontmoetingsplaats, inclusief speeltuin en zitbankjes. De pleinen kunnen nog 
groener ingericht worden op manieren die nu misschien minder voor de hand liggen, maar 
wel bij een buurtgenoot in het achterhoofd spelen. Zo kan er geëxperimenteerd worden met 
gemeenschappelijke (kruiden)tuintjes, plekken waar natuureducatie kan plaatsvinden, het 

	
3 Het hitte-eilandeffect houdt in dat de temperatuur in de stad hoger is dan in landelijk gebied. (Donkere) 
bebouwing en bestrating absorberen warmte en de windsnelheid is relatief laag, waardoor warmte oploopt en 
blijft hangen, wat een gezondheidsrisico vormt. Vergroening is een beproefde methode om dit effect te 
verminderen.  
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bijhouden van een plantenbieb of andere groenblauwe toepassingen voor de publieke 
ruimte. 
 
Innovatieve buurt 
Er zijn talloze (technische) oplossingen om duurzamer om te gaan met de uitdagingen van 
een veranderend klimaat. Kopgroep2030 wil de kennis van en over onze buurt vergroten om 
ruimte en draagvlak te scheppen voor (praktische) innovatie. 
 
Ons initiatief heet niet voor niets Kopgroep2030: wij gaan voorop en zijn niet bang om 
daarbij nieuwe initiatieven en ideeën te verwelkomen en te omarmen. Niet eens heel ver weg 
van onze buurt, in Delft, zijn studenten van de technische universiteit bezig met technische 
oplossingen voor klimaatadaptatie. Zij experimenteren daar met pilots in de zogenaamde 
Green Village. Wateropslag, slimmere groene daken, tegels die water gefaseerd in de grond 
laten filtreren, de ideeën zijn talloos. Wij willen de buurt meenemen in die ontwikkelingen en 
draagvlak creëren voor het verwelkomen van innovaties die doorslaggevend kunnen zijn in 
het behalen van de doelen die Kopgroep2030 nastreeft. Naast de buurt zelf, zien wij een 
groot belang in samenwerking met partners in de openbare ruimte, niet in de laatste plaats 
de gemeente. We zoeken naar win-win: waar kunnen wij aanhaken op geplande projecten 
zoals herinrichting van een straat en ook, hoe kunnen anderen met ons meedoen en wat 
nemen ze mee? Dit vereist het (zelf) opbouwen van kennis en inzicht om innovatieve 
oplossingen te vinden voor reële problemen.  
 
Innovatie hoeft niet altijd groots en revolutionair te zijn. Als we in onze eigen buurt goede 
ideeën vinden die individuele inwoners kunnen inzetten, kunnen we helpen om zulke nuttige 
plannen te verspreiden. De bereidheid om samen aan de slag te gaan is belangrijk om stap 
voor stap de transitie naar een klimaatadaptieve buurt te maken.  
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Drie niveaus van werken 
Kopgroep2030 onderscheidt drie niveaus van samenwerken. Het idee hierachter is dat elk 
niveau andere inzet en/of interesse vraagt wat via dit strategische document tot een 
slagvaardig resultaat moet leiden.  
 
Project voor project: ‘Schetsen van de context en samenhang tussen verschillende 
aspecten’ 
Om meer buurtbewoners mee te krijgen en om te leren en innoveren, is het van belang te 
bouwen aan kennis over klimaatadaptatie en daar (op kleine schaal) uitvoering aan te geven. 
De aanpak hier kenmerkt zich door de mogelijkheid tot een ‘projectmatige’ aanpak: het 
uitvoeren van een onderzoek, het coördineren van een pilot of het bij elkaar zoeken van de 
effecten van klimaatverandering op de buurt zelf.  
 
Gesprek voor gesprek: ‘Bouwen aan een netwerk’ 
Dit niveau moet zorgen voor een organisatie en structuur voor de lange termijn en vraagt 
meer structurele betrokkenheid en de wil om proactief stakeholders op te zoeken en daar 
tijd in te investeren. 
 
Deur voor deur: ‘Informeren en Mobiliseren’ 
De doelen van de Kopgroep2030 moeten voor de buurt en ook door de buurt zijn: 
eigenaarschap moet zich verbreiden. Dat betekent dat we aanwezig moeten zijn op straat, 
tot recht voor de deur, wanneer de gelegenheid zich voordoet, of wij die zelf creëren. 
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  Groenblauw Sociaal Innovatief 
Project voor project 
Opbouwen van kennis 
 
 
 
 
 
Onderzoeken 
 
 
 
Pilots/acties 

 
• Informatie klimaatadaptatie (in DH) 
• Situatieschets van de buurt 
• Lessen van andere initiatieven 
• Uitwerken waterbeheer (relatief 

nieuw) 
 
• Klimaatadaptatieplan 
• Koppeling met Warmteonderzoek 
• Green4Houses (dashboard) 
 
• Uitwerken van een 

‘initiatievenkaartenbak’ 
• Groene dakeninitiatief 

 
• ‘Wat stemt de buurt?’ (politieke 

context) 
 
 
 
 
• Buurtonderzoek naar behoeften i.r.t. 

Klimaatadaptatie 
 
 
• Ntb, maar bijvoorbeeld gedeelde 

tuintjes, Groene speelplaatsen, 
operatie steenbreek 

 
• Bewust van innovaties 
• Bezoek Green Village (TU Delft) 
 
 
 
 
• Groene buurt initiatieven voorzien van 

informatie uit onderzoeken 
 
 
• Groene Laadstraat 
• Green4Houses (innovaties in de buurt) 

Gesprek voor gesprek 
Met andere initiatieven 
 
 
Met DDH (Denktank) 
 
 
 
Met de gemeente 
 

 
• Zoeken naar overlap, gezamenlijke 

inzet en eventueel behoeften 
 
• Betrekken bij onderzoek 

Klimaatadaptatieplan (input uit 
wijkanalyse dakeninitiatief) 

 
• Politieke contacten zoeken 
• Ambtelijke contacten opbouwen 
• Overzicht van werkzaamheden 

 
• Monitoren (en mogelijk coördineren) 
• Opbouwen ledenbestand 
 
 
 
 
 
• Gesprekken faciliteren/voeren met 

gemeente en partijen namens buurt en 
initiatieven 

 
• Bewust van pilotideeën van anderen 
 
 
• Innovaties naar de buurt halen 
 
 
 
• Subsidiemogelijkheden achterhalen 

Deur voor deur 
Communiceren 
 
Mobiliseren 
 
Informeren 

 
Communicatieplan (social media) 

 
Via ambassadeurs (o.a.‘Groene Daken’), middels de acties, door inzet van externen (o.a. ‘Green2live’ en ‘RooftopRevolution’ 

 
Aangrijpen natuurlijke momenten klimaatadaptatie 

Aangrijpen evenementen in de buurt (zoals Groene Zaterdagen) 
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Toelichting bij matrix 
Bovenstaande is een overzicht van de drie sporen en drie niveaus dat ten alle tijden kan 
worden aangevuld met nieuwe ideeën en inzichten. Het biedt een structuur voor de 
activiteiten die Kopgroep2030 uitvoert en is tevens een inspiratiebron voor het samenstellen 
van bijvoorbeeld jaarplanningen en ambities over een langere periode. 
 
Deze structuur kan bijvoorbeeld ook tot uiting komen in een digitale bibliotheek (in 
Dropbox), waarin relevante onderzoeken, ideeën of stukken kunnen worden 
gecategoriseerd o.b.v. de eerste kolom. 
 
Concept tijdlijn 2021 (te verwerken in onze transitieposter) 
Doorlopend 
• (Voort)bouwen aan bestaande en mogelijk nieuwe samenwerking en netwerken 
 
Q1 
• Opstarten gesprekken met DDH over het samenstellen van een klimaatadaptatieplan 
• Samenstellen van een kaartenbak met alle initiatieven in de buurt gevisualiseerd 
 
Q2 
• Actie m.b.t. hitte/droogte (in de zomer, kwantificering te bepalen) 

o Koppelen aan behoeftepeiling 
 
Q3 
• Actie m.b.t. wateroverlast (in de herfst, kwantificering te bepalen) 

o Koppelen aan behoeftepeiling 
 
Q4 
• Resultaten onderzoek klimaatadaptatieplan 

o Opbrengst: kwantificering van mogelijkheden m.b.t. klimaatadaptatie (# groene 
daken, # meters geveltuintjes, #ruimte voor pilots) 

• Groene Laadstraat in de buurt (zie projectplan voor resultaten per kwartaal) 
 
  



Stichting Kopgroep2030 | Van Merlenstraat 67 B | 2518 TD ’s-Gravenhage 

Kopgroep2030 | van Koning tot Regentes | www.kopgroep2030.nl | info@kopgroep2030.nl 7 

Bijlage: Stakeholders  
 
Buurtbewoners  

• (Jonge) gezinnen 
• Hondenuitlaters 
• Lokale genieën 
• Tuineigenaren 
• Parkeerders 
• Verhuurders 
• Particuliere eigenaren 

 
Bewonersinitiatieven, georganiseerd via/in 

• Duurzaam Den Haag (DDH) (inclusief Operatie Steenbreek) 
• VVE’s 
• Bloeiend Beeklaan 
• Regentessepark 
• ‘Mijn straat loopt op Kop straten’ (Van Swietenstraat, Copernicusstraat en Van 

Merlenstraat) 
• Groene Regentes 
• Rond de Verademing 
• ‘t Gras van de buren 

 
Lokale bedrijfsleven 

• Winkels (o.a. bloemenzaken en plantenhandelaars) 
• Cafés 
• Culturele instellingen 
• Uniper / ElektriciteitsFabriek 
• KPN (centrale) / HOBbit 

 
Overheden 

• Gemeente Den Haag 
o Afdeling participatie 
o Afdeling vergroening 
o Openbare ruimte 
o Handhaving 
o Afvaldienst  
o Rioleringsbedrijf 

• Rijk (BZK/I&W) 
o Werkregio ‘s Gravenhage 

• Provincie Zuid-Holland 
• Waterschap (Hoogheemraadschap van Delfland) 

 
Politiek 
 
Innovatie en onderzoek 

• Startups 
• TU Delft (Green Village) 
• Onderzoeksbureaus 


