
Met Climate Proofing the Region verkennen we de toekomstbeelden voor onze
regio en de consequenties van klimaatverandering in de tussentijd. We

organiseren het als coalitie van betrokken mensen en organisaties. 
Van, voor, door en met iedereen; samen worden we klimaatbestendig!



18 juni 2019            CLIMATE PROOFING THE REGION
 
 
PROGRAMMA 
 
08:45 – 09:30 uur
 
09:30 – 11:15 uur
 
 
 
 
 
 
 
11:15 – 12:00 uur
 
 
12:00 – 12:30 uur
 
 
 
 
12:30 - 13:30 uur
 
 
 
 
13:30 - 16:30 uur
 
16:30 - 18:30 uur
 
 
18:15 - 22.30 uur
 
 
 

 
 
 
Inloop, expositie en verbeeldingsprogramma
 
Learn to Swim: Theatrale lezing door Marjolijn van
Heemstra (theatermaakster). Eric-Jan Pleijster
(LolaLandscape Architects). Effecten van
klimaatverandering op de regio door Floor van der
Heijden (HHNK). Visies op de regio door Henk
Ovink (Nederlands watergezant) en Lot Locher (duo
trekker MRA klimaatbestendig)
 
Vrij zwemmen met expositie en het
verbeeldingsprogramma door o.a. collectief LUDWIG
 
Pitches uit de praktijk van Yvonne Breedijk (Rode
Kruis), Li An Phoa (Drinkable Rivers), Johan
Ringeling (Interpolis), Dina el Filali (Dina) en Friso
Klapwijk (Dakdokters)
 
Lunch en vervoer. Voor elk middagprogramma is
vervoer van en naar Undercurrent geregeld per boot,
bus of te voet. Heb je je ook opgegeven dan ben je
verzekerd van vervoer
 
Dive Deeper: middagprogramma's 
 
Klets je Nat-borrel met expositie, het
verbeeldingsprogramma en biertje in de Rainbar
 
Surf the Tide: Klimaatadaptief diner voor beslissers,
bestuurders en directeuren 
- Besloten evenement, alleen op uitnodiging - 

UNDERCURRENT, AMSTERDAM NOORD



  
      
Klimaatadaptieve
Gebiedsontwikkeling 
Een expertsessie voor marktpartijen en
overheden voor het nieuwe normaal bij
bouwen. Resultaat: input voor tenders,
beleid en uitvoering.
 
 
Dive Deeper in de Industrie
Een verkenning van klimaatbestendige
industrie in de Metropoolregio Amsterdam
met het accent op wateroverlast en
overstroming.
 
 
Serious Game
Toekomstbestendig Waterbeheer
Aan de hand van een serious game
ervaar je als professional de gevolgen van
wateroverlast en wat jij kan doen.
 
 
Nature Based Solutions
Samenwerken met de natuur voor een
klimaatbestendige regio. Tour door
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en
BRAK! Science Centre in IJmuiden.
 
 
FabCity Nature
Geen betere plek om aan den lijve te
ondervinden wat Climate Proof betekent
dan IJmuiden aan zee.
 

 
 
Door De Tegels De Tuin Niet Meer
Zien
Heb jij jouw 'tegel' bijgedragen aan het
overzicht van initiatieven voor de
klimaatbestendige tuin? Of juist behoefte
aan een overzicht?
 
 
Bodemdaling
Bodemdaling wordt steeds vaker ervaren
als een probleem en is een belangrijk
onderwerp in het huidige maatschappelijk
debat.
 
 
Underground Solutions
Het wordt steeds drukker in de wereld
onder onze voeten. Ga letterlijk en
figuurlijk de diepte in tijdens deze
middagsessie.
 
 
Rooftop Talks & Tour
Het ambitieuze RESILIO project wordt
gepresenteerd: een groot netwerk aan
slimme blauw-groene daken in vier wijken
in Amsterdam.
 
 
Urban Climate Living Lab
Lezing, workshops en tour over de
Hittebestendige stad en wat jij kan doen.

12:30 – 16:30 UUR      DIVE DEEPER

Meer informatie? Ga naar https://wemakethe.city/production/climate-proofing-the-region



8:45 - 18:30 uur                                                          

Claude Cattelain 
Een man die het water terug de zee in
veegt. Letterlijk dweilen met de kraan
open.
 
Piet-Jan van Rossum 
Een neutrale serene voorstelling van
verdronken land waar het publiek zich
onder zeeniveau waant.
 
Isaac Cordal
Isaac Cordal laat met zwartgallige
humor de consequenties van de
apathie ten opzichte van de
klimaatproblematiek zien.
 
 

EXPO onderdelen:
- De Rainbar
- De Watertransformator
- Samen Klimaatbestendig 
- Rainproof Waterton
- Slimme Waterwagen
- en meer! 
 

EXPOSITIE EN VERBEELDINGSPROGRAMMA

Fabian Krausz
Fabian duikt in de micro- en
macromaterie van bacterie en
tijdsrelativism.
 
Boris Maas
De stoel maakt ons bewust van hoe
ver we onder zeeniveau leven. 


