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Klimaatverandering en ruimtelijke
adaptatie

Hasse Goosen

Stichting Climate Adaptation Services
Alterra – Wageningen UR

13-10-2016www.climateadaptationservices.com

Opwarming is gaande

• Mitigatie is essentieel: klimaatneutraal!

• Maar adaptatie moet ook: zelfs wanneer de 

opwarming beperkt blijft tot 2 graden, moeten we 

adapteren

• We weten genoeg om aan de slag te kunnen

Wateroverlast

6

 Een eens per 100 jaar bui heeft in 2050 een 
herhalingstijd van eens per 25 jaar 

 Intensiteit en frequentie van zwaardere buien 
neemt toe in alle scenario’s

http://climate.nasa.gov/climate_resources/28/
http://climate.nasa.gov/climate_resources/28/
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Extreme buien in de afgelopen 10 
jaar
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Extreme bui van 2010
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Extreme bui van 2010 bij 2 graden opwarming
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Extreme droogte

Klimaat Freqentie zomer als 

in 2003

Huidig 1:10

2050G 1:4

2050W 1:2

 Droogval van beken en vennen; verdroging van hoogvenen

 Droogteschade in de landbouw

 Bodemdaling

 Stedelijk groenbeheer en onderhoud

Natuurbrandgevaar

• 2003 extreem droge zomer  aantal 
natuurbranden: 3 x hoger dan gemiddeld 
(CBS, 2004)

• Oncontroleerbare natuurbrand Veluwe nu 
geschat op 1:25 jaar (Van Gullik, 2007)

• Sterke verwevenheid functies

Onweer en hagel

Onweer:

• Blikseminslagen: + 

10-15% per graad 

temperatuurstijging

• Toename windstoten

Hagel:

• Toename

• Extreme hagel: 

mogelijk 2x zo vaak 

rond 2050 in WL

enWH

https://www.youtube.com/watch?v=C2_1e5H8a5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C2_1e5H8a5s&feature=youtu.be
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib35uW4_zOAhWHyRoKHadoD9wQjRwIBw&url=http://www.omroepbrabant.nl/?news/251092722/Meer%2Bdan%2B100%2Bmiljoen%2Beuro%2Bschade%2Bin%2BZuidoost-Brabant%2Bdoor%2Bnoodweer%2Bboeren%2Bluiden%2Bnoodklok%2B.aspx&psig=AFQjCNGeL6IUsHt9hWwzaqbIRnbG9RM5fw&ust=1473321143912511
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib35uW4_zOAhWHyRoKHadoD9wQjRwIBw&url=http://www.omroepbrabant.nl/?news/251092722/Meer%2Bdan%2B100%2Bmiljoen%2Beuro%2Bschade%2Bin%2BZuidoost-Brabant%2Bdoor%2Bnoodweer%2Bboeren%2Bluiden%2Bnoodklok%2B.aspx&psig=AFQjCNGeL6IUsHt9hWwzaqbIRnbG9RM5fw&ust=1473321143912511
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Klimaat als problem: 

Voorkomen van schade en maatschappelijke
ontwrichting

Klimaat als kans: 

Naar een veerkrachtige, duurzame en 
kwalitatief hoogwaardige stad/regio

Verschillende aanpakken voor 
adaptatie

Klimaat als probleem Klimaat als kans

Reductionistisch Integraal holistisch

Technische oplossingen verkennen Systeem benadering

Kwantificeren Visualiseren

Kosten baten Nieuwe verdienmodellen

Wat minimaal moet Wat maximaal kan

Klimaat als kans

 Vergroting leefomgevingskwaliteit

 Vestigingsklimaat

 Transitie naar circulair en biobased

 Natte teelten (lisdodde, riet), waterdiensten, klimaatdiensten
(CO2 opvang)

 Voorbeeld: Groene Cirkels, BetterWetter, Klimaat Aktieve Stad

Hoe pak je het aan?
 Stress test Light (individeel of gezamenlijk in de region)

 Klimaat Ateliers, Natuurlijke Alliantie, Proeftuinen, Charettes: 
vormgeven van een ambitie

 Zoeken naar nieuwe arrangementen, meekoppelmogelijkheden, 
‘green deals’: LivingLabs, Xplorelabs, Research by Design

 Zorg voor kennisborging (kennisportaal, evt regionaal)
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Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie 

 Ondersteuning van gemeenten, 
waterschappen en provincies

 Impactprojecten

 Pilot stresstesten 

 Data aanleveren uit de 
klimaateffectatlas (gratis)

 Ontsluiten resultaten via 
www.ruimtelijkeadaptatie.nl

 Helpdesk voor vragen: 
info@ruimtelijkeadaptatie.nl

Hulp vanuit stimuleringsprogramma
Ruimtelijke Adaptatie

 Data aanleveren uit de klimaateffectatlas (gratis)

 Ontsluiten resultaten via www.ruimtelijkeadaptatie.nl

 Helpdesk voor vragen: info@ruimtelijkeadaptatie.nl
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Kennisborging

 Story Maps
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Contactgegevens

 Kennisportaal: www.ruimtelijkeadaptatie.nl;

 Climate Adaptation Sevices: 
www.climateadaptationservices.com;  

 We willen het portaal zo gebruiksvriendelijk 
mogelijk maken. Is iets niet duidelijk of heeft 
u tips voor verbetering? Mail ze naar 
menno@climateadaptationservices.com

http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
https://climadapserv.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=120777dfec7a4a05920376e497d7c42b
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
http://www.climateadaptationservices.com/
mailto:menno@climateadaptationservices.com

