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Het wordt natter

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

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

Natuur

Gezondheid

Energie

Landbouw, tuinbouw en visserij

ICT en telecom

Infrastructuur (luchtvaart, weg, spoor, water) 

Waterhuishouding

Recreatie en toerisme

Veiligheid 

Gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening

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.

 

Verandering
kwaliteit

oppervlaktewater

Meerdaagse
natte periodes

nemen toe

Hogere
luchtvochtigheid

Overige 
extremen nemen 
toe (frequentie en 

itensiteit windstoten, 
bliksem en hagel)

Extreme
piekneerslag

neemt toe

Toename
rivierafvoer en
grilliger door 

seizoenen heen

Stijging grond-
waterpeil en toename 

(grond)waterafvoer 
vanaf hogere 

gronden

NATTER
het wordt 

Kansen voor
natte natuur

Verandering
ziekten en 

plagen

Toename 
schimmel en 
huisstofmijt-

allergie

transportbeperking 
binnenvaart

toename 
houtrot in 
gebouw-

onderdelen 

Verandering van
de kwaliteit van 
oppervlaktewater

door afspoeling en
overstort van 

rioolwater

Verandering 
blootstelling 
aan ziekte-
verwekkers

Toename 
inspanning

waterkwaliteits-
beheer

Afname
concentratie

contaminanten
(verdunning)

Frequenter
overstromingen

buitendijks

Toename 
piekafvoer en 
overstromings-
kans primaire 

kering

Toename erosie
bovenloop en 
sedementatie
benedenloop

Oogstschade
landbouw

Schade aan 
gebouwen, kassen

en oogsten

Afname 
beschikbaarheid

infrastructuur

Toename risico’s
buiten-

evenementen

Toename
kans uitval

elektriciteits-
voorzieningen

Negatief effect 
op toerisme en 

vestigingsklimaat 
bedrijven

Verandering
ecosysteem /
verschuiving 

soorten

Toename 
kans op vochtige

kelders en op
schimmel

Bodemverdichting

Mogelijke 
toename corrosie

Toenemende 
schade aan 
woningen en 

gebouwen

toename kans 
op onderlopen of 
vochtige kelders 
en op schimmel

Conditie 
infrastructuur
en openbare

ruimte versneld
achteruit

Toename
erosie in 

heuvelachtig
gebied

Verdrinken 
groen

Mogelijk meer
blootstelling aan

wateroverdraagbare
ziekteverwekkers

door water
op straat

Toename
wateroverlast

Meer
ongelukken

(minder ernstig)

effecten op 
bouwperiodes

Toenmende 
schade aan 
woningen, 
gebouwen 
en bomen


