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De nieuwe 
klimaatwerkelijkheid
en mogelijkheden voor 
klimaatadaptatie



Links naar studies die ik heb genoemd

• IPCC rapport werkgroep 2: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability | Climate 

Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (ipcc.ch)

• Oplossingsrichtingen voor aanpassen aan zeespiegelstijging: Mogelijke maatregelen voor de 

zeespiegelstijging van de toekomst - Deltares

• Waterbom experiment: 7 aanbevelingen naar aanleiding van het hoogwater juli 2021 - Deltares

• Nederlandse samenvatting IPCC voor Europa: https://www.deltares.nl/app/uploads/2022/02/IPCC-

Werkgroep-2-hoofdstuk-Europa-nederlandse-samenvatting.pdf

• Wat brengt IPCC voor Europa en Nederlands waterbeheer: 

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/581377

• Op waterbasis, einde aan de maakbaarheid: Grenzen bereikt aan de maakbaarheid van ons water- en 

bodemsysteem - Deltares

2

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2Freport%2Far6%2Fwg2%2F&data=05%7C01%7C%7C3eed945d589c499c72cb08dacf953675%7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb%7C0%7C1%7C638050537028612401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=IZu0Y5MOjRRlYfZgemCc9VhsVE2b3%2Fpwawi0HAKuCQ8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.deltares.nl%2Fnl%2Fnieuws%2Fmogelijke-maatregelen-voor-de-zeespiegelstijging-van-de-toekomst%2F&data=05%7C01%7C%7C3eed945d589c499c72cb08dacf953675%7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb%7C0%7C1%7C638050537028612401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=EMQ7SX84%2Bp%2BdLJyO8260g9QFEeBQW8yRDFJV69NkoIs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.deltares.nl%2Fnl%2Fnieuws%2F7-aanbevelingen-naar-aanleiding-van-het-hoogwater-juli-2021%2F&data=05%7C01%7C%7C3eed945d589c499c72cb08dacf953675%7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb%7C0%7C1%7C638050537028612401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=aTwipirJCdogblLOJ%2BUvW3SwlcE1cwB27twvDe9n4pw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.deltares.nl%2Fapp%2Fuploads%2F2022%2F02%2FIPCC-Werkgroep-2-hoofdstuk-Europa-nederlandse-samenvatting.pdf&data=05%7C01%7C%7C3eed945d589c499c72cb08dacf953675%7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb%7C0%7C1%7C638050537028612401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=Gw6InF8ZD9eniWwc11BjiTzaOo0CQPYNPyzI9QsvvqA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flibrary.wur.nl%2FWebQuery%2Fwurpubs%2Ffulltext%2F581377&data=05%7C01%7C%7C3eed945d589c499c72cb08dacf953675%7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb%7C0%7C1%7C638050537028612401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=ixrNxekV4uibHFO2Surtlwr67RTU4GQFht50YxyvSSI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.deltares.nl%2Fnl%2Fnieuws%2Fgrenzen-bereikt-aan-de-maakbaarheid-van-ons-water-en-bodemsysteem%2F&data=05%7C01%7C%7C3eed945d589c499c72cb08dacf953675%7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb%7C0%7C1%7C638050537028612401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=19Ub8IiMURfpZJzfLeLZ9%2Bgd0f9OKqV6R4RlHPpv%2F44%3D&reserved=0


• Snelheid van klimaatverandering en -

adaptatie lopen niet in de pas.

• Gevolgen van klimaatverandering zijn 

nu voelbaar en deels blijvend.

• Mechanismen in ons klimaatsysteem 

met een kleine kans en grote gevolgen 

(Antarctica).

• Urgente noodzaak tot mitigatie om 

(blijvende) gevolgen te beperken en

adaptatie mogelijk te houden. 

Klimaatverandering –

Stand van zaken



“
August 2021 February 2022 April 2022



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

“
Het wetenschappelijk bewijs is 

ondubbelzinnig: klimaatverandering is 

een bedreiging voor het menselijk

welzijn en de gezondheid van onze

planeet.

We hebben een kort window of 

opportunity om een leefbare toekomst

veilig te stellen.



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

SIXTH ASSESSMENT REPORT

Klimaatverandering heeft wereldwijd nu al 

ernstige gevolgen voor de natuur…
[Pacific Southwest Forest Service, USDA CC BY 2.0]



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

SIXTH ASSESSMENT REPORT

…en raakt miljarden mensen, vooral kwetsbaren. 

(ondanks pogingen om ons aan te passen)

[NLRC via IFRC CC BY-NC 2.0]



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

SIXTH ASSESSMENT REPORT

De risico’s van klimaatverandering worden sterk bepaald

door andere ontwikkelingen, zoals verstedelijking, ontbossing

uitputting van natuurlijke hulpbronnen, armoede en ongelijkheid.
[Youssef Abdelwahab / Unsplash]



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

Risico’s worden groter en complexer

Meerdere
klimaatextremen creëren
samen nieuwe risico‘s

Risico‘s gaan als 
dominostenen door
verschillende sectoren en 
regio‘s heen

Pogingen om risico‘s op te
vangen veroorzaken soms
zelf nieuwe risico‘s



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

Voor een klimaatneutrale

samenleving zijn transities nodig

Klimaat, mens en natuur

zijn onlosmakelijk met elkaar

verbonden



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

SIXTH ASSESSMENT REPORT

Elk beetje extra opwarming verhoogt de risico’s.
[Ocean Image Bank / The Ocean Agency]



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

SIXTH ASSESSMENT REPORT



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

Grote snel stijgende wereldwijde risico’s

Hitte

Meer en meer mensen

worden geraakt door 

hittegolven.

Europa: >2°C 

onomkeerbare

gevolgen natuur.

Waterschaarste

Bij 2°C opwarming is er 

een 20% afname van 

water in smeltwater-

regio’s. 

Europa: gematigd bij

1.5°C, (zeer) hoog bij 3°C 

Overstromingen

Miljard mensen in steden

aan zee worden geraakt

door zeespiegel- stijging

tot 2050.

Europa: bij 3°C  

minstens 10 maal groter

Voedselzekerheid

Voedselzekerheid

kom steeds verder

onder druk te staan

[Well Bred Kannan - WBK Photography CC BY-NC-ND 2.0; Jay Huang CC BY 2.0; Cristina Anne Costello, Marcus Woodbridge / Unsplash]



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

Adaptatie beperkt gevolgen en heeft ook andere voordelen. 

Er zijn veel maatregelen beschikbaar inc.: waarschuwingssystemen, infrastructuur, gedrag, 

aanpassen landgebruik, beschermen, ruimte geven aan natuur, vergroening, irrigatie, hergebruik 

water, vermijden en verplaatsen. Veel maatregelen vragen ruimte en water, dat kan tot competitie 

leiden, ook met klimaatmitigatie en ontwikkelingen.



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

SIXTH ASSESSMENT REPORT

Natuurlijke oplossingen hebben 

onbenut potentieel



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

[Denis Onyodi / KRCS CC BY-NC 2.0]

Er zijn grenzen aan adaptatie..

• Zelfs met effectieve adaptatie kan niet alle

schade en verliezen beperkt worden.

• Boven 1.5°C zijn sommige natuurlijke

oplossingen niet meer mogelijk.

• Boven 1.5°C, kan gebrek aan zoetwater

adaptatie onmogelijk maken.

• Irrigatie kan een effectieve maatregel zijn, 

maar is hogere opwarming steeds minder 

mogelijk op droge plekken. 

• Een waterkering houdt zoutintrusie bodem 

niet tegen



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

Maladaptatie

Adaptatie kan leiden tot ongewenste uitkomsten, zoals emissies, risico-toename en 
lock-in, als je niet rekening houdt met andere sectoren, andere ontwikkelingen en de
lange termijn adaptatie-opgave.

www.rli.nl



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

SIXTH ASSESSMENT REPORT

Adaptatie is toegenomen

maar de hoeveelheid en snelheid

van adaptatie is onvoldoende om risico’s te beperken.
[]



Nederland



Leven in de delta: waterveiligheid en 

zoetwatervoorziening

Tot 2034 1,3 milj./jaar (1% of BNP)

Adaptief plan tot 1m zeespiegelstijging 2100: 

• Vasthouden kustlijn met dijken en zand. 

Ruimte voor rivier, zoetwatervoorziening in 

IJsselmeer en water vasthouden en besparen.

Kennisprogramma zeespiegelstijging: 

gevolgen en adaptatiemogelijkheden voor 

stijging > 1 m.

Deltaprogramma: anticiperen op klimaatverandering

2008: 2e Deltacommissie

2015: adaptief plan

2017: Signaal 

(Deltares, KNMI)

2019: 

kennisprogramma



Nederland is goed weggekomen: 

Waterbom experiment
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• Landelijke poldergebieden blijven meer dan 7 dagen 

onder water

• Zeer grote schade 

• Zeer moeilijke crisisbeheersing 

• Dijkdoorbraken met slachtoffers tot gevolg niet uitgesloten

De Bruijn Slager, 2022



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

Lange termijn adaptatieopgave 

vanwege zeespiegelerfenis
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Klimaatverandering gaat misschien sneller dan we denken 

en we zijn minder snel dan we hopen



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

~ 55 years

Sea level rise: IPCC WG1 2021; Pathways: Haasnoot et al 2020

~ 110 years

Steeds sneller of tegen hogere zeespiegel aanpassen



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

~ 55 years

Sea level rise: IPCC WG1 2021; Pathways: Haasnoot et al 2020

~ 110 years

Steeds sneller of tegen hogere zeespiegel aanpassen

~ 25 years

~15 years

Decision point



Wadplaten
Kritische stijgsnelheid  

~6 mm/jaar Texel, Vlie

~10 mm/jaar Borndiep

~30 mm/jaar Pinkegat



Zoutindringing en de gevolgen voor de 

zoetwaterbeschikbaarheid en zoetwatervraag

• 1 m: permanent alternative for 

emergency supply route for Gouda

26-11-2022Bruningslecture 201928

• >1 m:  increase demand IJsselmeer

• 3 m: double amount of storage



Ver vooruit wordt de opgave wordt heel groot

• Rivieren: ruimte en pompen 
dijken of ruimte voor rivier

• Veel zand nodig voor suppletie en 
eilanden, opschaalbaarheid onzeker

• Zoutintrusie kan niet worden 
voorkomen

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/mogelijke-maatregelen-
voor-de-zeespiegelstijging-van-de-toekomst/

http://nladapt.deltares.nl

Haasnoot et al 2019, 10.1088/1748-9326/ab666c

Van Alphen et al 2022, 10.3390/w14101527

http://nladapt.deltares.nl/


Ver vooruit wordt de opgave wordt heel groot

• Rivieren: ruimte en pompen 
dijken of ruimte voor rivier

• Veel zand nodig voor suppletie en 
eilanden, opschaalbaarheid onzeker

• Zoutintrusie kan niet worden 
voorkomen

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/mogelijke-maatregelen-
voor-de-zeespiegelstijging-van-de-toekomst/

http://nladapt.deltares.nl

Haasnoot et al 2019

Van Alphen et al 2022
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Ver vooruit denken helpt
Adaptatiepaden knippen adaptatie in behapbare stukken en maken lock-in 

en low-regret investeringen zichtbaar



Op waterbasis 
Geschiktheid grootschalige bebouwing  

Observaties:

• 40% van Nederland is inherent veilig

• Grote delen kennen enkele beperkingen

• Van Randstad naar Zandstad?

Essay Op waterbasis: Grenzen bereikt aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem - Deltares

Waar dan wel bouwen?

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/grenzen-bereikt-aan-de-maakbaarheid-van-ons-water-en-bodemsysteem/


Hou bij grote investeringsagenda’s rekening 

met lange termijn adaptatieopgave

Dit voorkomt schade, slachtoffers en dure aanpassingskosten voor toekomstige generaties. 

Sommige (robuuste) bouwstenen komen in veel paden voor en hebben vaak ook andere 

baten, zoals adaptatie aan andere klimaatgevolgen, klimaatmitigatie en natuurherstel. Dit 

biedt mogelijkheden om ‘vooruit te werken’.

Voorbeelden van robuuste maatregelen zijn:

• Het creëren van ruimte voor waterberging en afvoercapaciteit van (rivier)water.

• Het vernatten van veenweidegebieden tegen bodemdaling, overstroming, droogte en met baten
voor mitigatie en natuurherstel.

• Faciliteren natuurlijke meegroei wadplaten en kust.

• Het vermijden van bouwen in risicolocaties.

• Voorbereideinde maatregelen, zoals onderzoek voor opschalen.


