
kansen
voor natte

natuur

toename
erosie in

heuvelachtig
gebied

verandering
ecosysteem /
verschuiving

soorten

verdwijnen
ecosysteem en

soorten

minder spuien 
en meer pompen

IJsselmeer

toename
problemen
waterafvoer

verandering
hydrologie

natuurgebieden
verlies aan
soorten en

habitats

verandering
ecosysteem /
verschuiving

soorten

toename
vraag

naar water

hogere kosten
waterbeheer

toename
kans op

natuurbranden /
bermbranden

toename CO2

uitstoot

mismatch in
voedselketen

verschuiving of
uitsterven
soorten

verschuiving
richting warmte-

minnende
aquatische

soorten

toename
overlevingskans

insecten en
exoten

in winter

verandering
migratiepatronen

trekkende 
soorten

meer gebruik
van natuur,

openb. groen en
sted. recreatie

ruimte

toename
verzilting

grondwater
in de kuststrook

toename
bodemdaling

veengebieden

afname
rivierafvoer

zomer

drogere
bodems

in de zomer

zachte
winters

hogere
temperatuur
oppervlakte-

water

groeiseizoen
begint eerder
duurt langer

warmere
zomers

en toename
meerdaagse

warme
periodes

verschuiving
klimaatzones

meerdaagse
natte periodes

nemen toe

toename
grondwaterafvoer

vanaf hogere
zandgronden

extreme 
piekneerslag

neemt toe

afname
fysieke ruimte
voor natuur

“coastal squeeze”

hogere
waterstanden

DROGER
het wordt

de zeespiegel
STIJGT

 

NATTER
het wordt 

WARMER
het wordt

Klimaattrends
Nat iona le  Adap ta t i e  S t ra teg ie

effecten in beeld

Onderzoek

Procesaanpak

Maatregel specifiek
op effect

Algemeen actieplan 
of maatregel

Bestaande maatregelen (incompleet)

Gevolgen voor sectoren

Generieke klimaateffecten

Effect is kans

Effect is bedreiging

Onduidelijk of effect kans of bedreiging is

Middelgroot tot groot effect - dit decennium

Groot effect - deze eeuw 

Impact, kansen en bedreigingen

bron:  - PBL, Aanpassen met beleid, 2013
 - PBL, Aanpassen aan klimaatverandering, 2015
 - NAS werkateliers 07-06-2016, 01-09-2016, 12-10-2016

Natuur

Gezondheid

Energie

Landbouw, tuinbouw en visserij

ICT en telecom

Infrastructuur (luchtvaart, weg, spoor, water) 

Water en ruimte

Recreatie en toerisme

Veiligheid 

Klimaattrends
Nat iona le  Adap ta t i e  S t ra teg ie

Natuur

Bollenschema_Natuur_V7_A3, 13 december 2016
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. 


