
mismatch in
voedselketen

toename risico
op uitzetting rails
en bruggen en

smelten
asfalt

Nederland
gunstiger vakantie-

land; toename
aantal buitenlandse

toeristen stijging van aantal
‘allergiedagen’

verandering
voedseloverdraag-
bare infecties (b.v.

salmonella)

toename
lucht-

verontreiniging

daling
sterftecijfer

tijdens
winter

hoger
energiegebruik

verschuiving of
uitsterven
soorten

lager
energiegebruik

meer hittestress
en zomersmog

(meer zieken, ziekenhuis-
opnamen  en doden)

warmer
(koel)water

energiecentrales
industrie en

glastuinbouw

verschuiving
richting warmte-

minnende
aquatische

soorten

toename
potentiële

gewas-
opbrengsten

minder bloei-
inductie (fruitteelt)

toename
overlevingskans

insecten en
exoten

in winter

verschuiving
teelten

toename
alcohol- en drugs-

gebruik

toename
blootstelling

ziekteverwekkers
door meer

waterrecreatie

risicotoename
verdrinking

door toename
waterrecreatie

verandering
uitwisseling

ziekten
dieren /
mensen

meer 
hittestress

vee

verandering
vectoroverdraag-

bare ziekteverwek-
kers door toename

leefgebied (b.v.
muggen)

toename 
risico voor

grote 
evenementen

afname
kwaliteit

nachtrust

minder 
ongevallen en 

doden door 
gladheid en ijzel

verandering
migratiepatronen

trekkende 
soorten

toename
behoefte

aan koeling

mogelijke
toename ziekten

en plagen
in landbouw

meer druk
op eerste

hulpdiensten

toename
blootstelling
UV-straling

(huidkanker,
staar)

toename
blackouts &

kans op uitval
IT

toename
potentiële

gewas-
opbrengsten

minder
ijsvorming voor

scheepvaart

mogelijke
toename van

ziekteverwekkers
in water (zoals

blauwalg)

mogelijke
verslechtering
zwemwater-

kwaliteit

toename 
overlevingskansen

exoten in
de winter

onkruid
neemt toe

(beheerskosten
openbare ruimte,

landbouw)

afname
ijsaanwas

windturbines

toename
corrosie

afname
gebruik

strooizout

toename
dagtoerisme

langer
toeristenseizoen

meer gebruik
van natuur,

openb. groen en
sted. recreatie

ruimte

zachte
winters

hogere
temperatuur
oppervlakte-

water

extremen
nemen toe

groeiseizoen
begint eerder en

duurt langer

warmere
zomers

en toename
meerdaagse

warme
periodes

verschuiving
klimaatzones

verandering
kwaliteit

oppervlaktewater

WARMER
het wordt

Klimaateffect

Gevolg voor sectoren

Klimaattrend

Gevolg is kans

Gevolg is bedreiging

Onduidelijk of gevolg een kans of bedreiging is

Middelgroot tot groot gevolg - dit decennium

Groot gevolg - deze eeuw 

Klimaattrends, klimaateffecten
en gevolgen voor sectoren

Nat ionale k l imaatadaptat iestrateg ie (NAS)

Sectoren

Impact

Aard gevolg

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

IT en telecom

Infrastructuur (luchtvaart, weg, spoor, water) 

Water en ruimte

Recreatie en toerisme

Veiligheid 

Bollenschema_warmer_V18C_UP, februari 2018

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.
P.M. wetenschappelijke check op deze versie.

WARMER
het wordt

zachte
winters

toename
overlevingskans

insecten en
exoten

in winter


