Nationale Adaptatie Strategie

Klimaattrends effecten in beeld
Verandering
blootstelling
aan ziekteverwekkers

Meer hittestress
vee

Verandering
vectoroverdraagbare
ziekteverwekkers door
toename leefgebied
(bv. muggen)

Landbouw, tuinbouw
en visserij

Mogelijke toename
van ziekteverwekkers
in water (zoals blauwalg en botulisme)

Warmer
(koel)water
energiecentrales,
industrie en
glastuinbouw

Toename
overlevingskansen exoten
in de winter

Toename behoefte
aan koele plekken
in de buitenruimte

Verandering van
de kwaliteit van
oppervlaktewater
door afspoeling en
overstort van
rioolwater

Oogstschade
landbouw

Verandering
ecosysteem /
verschuiving
soorten

Mismatch in
voedselketen

Bodemverdichting

Impact, kansen en bedreigingen

Onkruid neemt
toe (beheerskosten openbare
ruimte, landbouw)

Generieke klimaateffecten

Verschuiving
teelten

Verandering
ziekten en
plagen

Meer gebruik
van natuur, openbaar groen en
stedelijke recreatie
ruimte

Toename
potentiele
gewasopbrengsten

Hogere temperatuur
oppervlaktewater

Meerdaagse
natte periodes
nemen toe

Verschuiving
klimaatzones

Verandering
uitwisseling
ziekten
dieren/mensen

Middelgroot tot groot effect - dit decennium

Toename
erosie in
heuvelachtig
gebied

Hogere
luchtvochtigheid

Overige
extremen nemen
toe (frequentie en
intensiteit windstoten,
bliksem en hagel)

Groeiseizoen
begint eerder en
duurt langer

Toename smog

Verdrinken
groen
Extreme
piekneerslag
neemt toe

Toename erosie
bovenloop en
sedementatie
benedenloop

Toename
rivierafvoer en
grilliger door
seizoenen heen

het wordt
wordt
het

Minder
bloeiinductie
(fruitteelt)

Groot effect - deze eeuw

Effect is kans
Effect is bedreiging

Warmere zomers
en toename
meerdaagse
warme periodes

Soorten
samenstelling en
aantalsverhoudingen
veranderen

Schade aan
gebouwen, kassen
en oogsten

Verandering
kwaliteit
oppervlaktewater
Extremen
nemen toe

Mogelijke
toename ziekten
en plagen
in de landbouw

Mogelijk meer
blootstelling aan
wateroverdraagbare
ziekteverwekkers
door water op
straat

WARMER
WARMER

Zachte
winters

hetwordt
wordt
het

NATTER
NATTER

Stijging grondwaterpeil en toename
(grond)waterafvoer
vanaf hogere
gronden

Kansen voor
natte natuur

Onduidelijk of effect kans of bedreiging is

Gevolgen voor sectoren
Waterhuishouding

Verandering
kwaliteit
oppervlaktewater

Door toename
contaminatie
minder bruikbaar

hetwordt
wordt
het

Toename
bodemdaling in
veengebieden

Hogere kosten
waterbeheer

DROGER
DROGER

Toename verzilting
grondwater in
kuststreek

Internationaal
verbeterde
concurrentiepositie (hogere
prijzen)

Lagere gewasopbrengsten

Hogere
waterstanden

Toename verzilting
kuststreek via rivieren
en brakke kwel

Meer kansen
voor zilte
teelt

Minder spuien
en meer pompen
IJsselmeer

Lagere
gewasopbrengsten

Toename
problemen
waterafvoer

Uitval vitale
en kwetsbare
infrastructuur
bij overstroming
Vaker een
beregeningsverbod

Afname
zoetwaterbeschikbaarheid

Recreatie en toerisme

Energie
Verbetering
omstandigheden
voor zilte teelt

ICT en telecom
Veiligheid

Verandering
ecosysteem /
verschuiving
soorten
Frequenter
overstromingen
buitendijks

Oogstschade
landbouw

Afname
zoetwaterbeschikbaarheid
van WestNederland

Oogstschade
landbouw

Infrastructuur (luchtvaart, weg, spoor, water)

Afname
rivierafvoer
zomer

Verbetering
omstandigheden
voor zilte teelt

Gezondheid

Toename verzilting
grondwater in
kuststreek

Extremen nemen
toe

Meer kansen
voor zilte
teelt

Natuur
Landbouw, tuinbouw en visserij

Verlies soorten
en habitats
zoet water

STIJGT
STIJGT

Toename verzilting
riviermonding

Toename
verzilting
riviermonding

Bollenschema_Landbouw, tuinbouw en visserij_2021_1

Meer kansen
soorten en
habitats brak
water

de
dezeespiegel
zeespiegel

Zomers lagere
grondwaterstanden
en drogere
bodems

Toename CO2
uitstoot

Verandering
ecosysteem /
verschuiving
soorten

Verandering
kwaliteit
oppervlaktewater

Gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening
Bronnen: - PBL, Aanpassen met beleid, 2013
- PBL, Aanpassen aan klimaatverandering, 2015
- NAS werkateliers 07-06-2016, 01-09-2016, 12-10-2016
- NAS, toevoeging sector Gebouwde Omgeving en Ruimtelijke
Ordening, 2020
- NAS, updates van de sectoren Infrastructuur en Natuur, 2020
- NAS, update adaptatietool, 2021
Disclaimer: Dit schema is een vereenvoudigde, onvolledige weergave van de
werkelijkheid waarin omwille van de leesbaarheid en overzichtelijkheid niet alle
stappen in causale verbanden in beeld zijn gebracht. Gevolgen die niet van
toepassing zijn op de sector Veiligheid / Gezondheid, zijn niet weergegeven.

