Opdracht klimaatadaptatieprijs jongeren 19 t/m 24 jaar:
Bouw aan een klimaatproof Nederland
Het klimaat verandert en we kunnen de temperatuurstijging onvoldoende voorkomen. We
kunnen ons wel aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Wat is
jouw beeld van de samenleving in een klimaatbestendig Nederland in 2100 en wat betekent dit
voor de ruimtelijke, economische en sociale inrichting? Heb jij hier goede ideeën over? Doe dan
mee met de Citizen Climate Adaptation Award 2021. Je kunt individueel meedoen of met een
groep van maximaal 4 personen.
Schets Nederland in 2100
De Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân en Wetterskip Fryslân dagen je uit om een beeld te
schetsen van een Nederland waarin jij wilt wonen, werken en leven in 2100. Denk vanuit kansen en
niet alleen vanuit de bedreigingen van klimaatverandering. Een perspectief waar overheden en
burgers graag naartoe willen werken. Een klimaatbestendig maar ook toekomstbestendig
Nederland!
Prijsvraag over vier thema’s
Klimaatadaptatie gaat over de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming. Die
beïnvloeden de manier waarop een samenleving is ingericht. Om kans te maken op een van de
prijzen richt jij je op alle vier thema’s en meer!
Hoe leven we, waar leven we van, hoe wonen we, waar werken we? Hoe zit het met mobiliteit,
infrastructuur, energievoorziening, voedselproductie, drinkwaterproductie en de beschikbaarheid
van zoetwater voor onder andere landbouw en natuur? Wat betekent het voor de inrichting van ons
land als landbouw, wonen of natuur niet overal meer mogelijk is door klimaatverandering? En hoe
passen wij ons gedrag hierop aan? Allemaal ruimtelijk-economische, maar ook sociale vraagstukken
waar we nog geen antwoord op hebben.

Wat moet je doen?
Schrijf een paper, maak een filmpje, bouw een maquette of uit jezelf op een andere creatieve manier
waarbij jij laat zien wat jouw toekomstbeeld is van een klimaatbestendig Nederland in 2100. Denk
hierbij niet alleen aan ruimtelijke aspecten en inrichting van de leefomgeving, maar ook aan nieuwe
concepten voor de samenleving. Gebaseerd op een nieuwe duurzame en circulaire economie waarin
het bestaansrecht als land in de wereld blijft behouden of zelfs wordt versterkt. Neem ook de
kritische succesfactoren mee in jouw bijdrage.

Wat kun je winnen?
De winnaars maken kans op een van de drie geldbedragen:
 Eerste prijs: 1000 euro.
 Tweede prijs: 500 euro.
 Derde prijs: 250 euro.

Stuur je inzending in
Stuur jouw inzending en het ingevulde deelnameformulier in vóór 7 januari 2021 naar cfboard@rug.nl. Past het niet in een digitale brievenbus, stuur het dan op naar RUG/Campus
Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden.

Uitreiking Citizen Climate Adaptation Award
De uitreiking vindt plaats op zaterdag 23 januari in Leeuwarden Paul van Erkelens, voormalig
dijkgraaf van Wetterskip Fryslân.

Beoordelingscriteria voor de Citizen Climate Adaptation Award
1. Originaliteit/innovativiteit
Wordt er een totaal nieuwe benadering gepresenteerd?
2. Effectiviteit/efficiëntie
Wat zijn de effecten van het idee en hoeveel inspanning kost het om het idee te
realiseren?
3. Duurzaamheid
Past het idee in een circulaire economie, is het CO2-neutraal?
4. Ruimtelijk-economisch perspectief
Is het idee haalbaar en betaalbaarheid en wat betekent dit voor de ruimtelijke kwaliteit?
5. Sociale effecten
Wat is het effect van het idee op het welzijn en de leefbaarheid?
In elk van de vijf criteria kunnen de kandidaten 0-10 punten scoren. De maximale score is
50 punten.
Voorwaarden voor deelname aan de Citizen Climate Adaptation Award
1. Het uitgewerkte projectidee is niet eerder ingediend voor deze prijs.
2. Een schriftelijk projectidee bevat maximaal 500 woorden (exclusief titel en eventuele
bronvermeldingen), een filmpje duurt maximaal 3 minuten, een maquette is maximaal

150 centimeter hoog, 150 centimeter breed en 150 centimeter diep.
3. Er zijn twee leeftijdscategorieën:
a. 15 tot en met 18 jaar: de inzender is op de sluitingsdatum van de inzending minimaal
15 jaar en maximaal 18 jaar.
b. 19 tot en met 24 jaar: de inzender is op de sluitingsdatum van de inzending minimaal
19 jaar en maximaal 24 jaar.
4. Bij een inzending door een groep moet 75 procent van de groepsleden binnen de
leeftijdscategorie vallen.
5. Een groep bestaat uit maximaal 4 personen.

