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Source: MacKaycartoons.net



Grootste risico’s op lange termijn
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▪ Extreem weer, natuurrampen, water crisis

▪ Niet kunnen aanpassen aan / mitigeren klimaatverandering

▪ Biodiversiteitverlies en instorten van ecoystemen

(WEF, 2019)

The Global Risks report, 2019
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WMO, 2020

Toename t/m 2019

Drempels

Ernstige effecten
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Bron: RTL nieuws | Waterschappen (28 januari 2020)



The challenge: Climate + Biodiversity action
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Biodiversiteit

IPCC, 2018

Mitigatie

Adaptatie

De
De uitdagingen: klimaat en biodiversiteit
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Doelen... hebben een hiërarchie...

(Rockström, Stockholm Resilience Institute, 2018)

Duurzame ontwikkelingsdoelen (UN, 2015)



8

Nature-based solutions



Uitgangspunt: de veranderopgaven van Nederland...
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▪ Zeespiegelstijging; overstromingen, verzilting

▪ Wateroverlast door extreme regenbuien

▪ Droogte en hittestress door hittegolven.

▪ Daling van veenbodems 

▪ Herstel van de biodiversiteit 

▪ Ruimte voor alternatieve energiewinning

▪ Noodzaak voor duurzame huisvesting 

▪ Circulaire economie



1. Natuurlijk systeem aan de basis
landschap- en bodemtype, hoogteverschillen, watersystemen 

... 5 principes voor ruimtelijke ontwikkeling ...
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2. Natuurinclusieve samenleving
biodiversiteit, natuurbescherming/ontwikkeling, ecosysteemdiensten

3. Circulaire economie
klimaatpositief, dienstensector, kringlooplandbouw

4. Meebewegende –adaptieve– ruimtelijke inrichting
met de natuur mee, benutten natuurlijke processen

5. Optimaal benutten van water
vasthouden, benutten, bergen en dan pas afvoeren 



▪ ... één kaartbeeld, geen scenario’s

▪ ... een typisch ‘systemisch’ Wagenings perspectief

▪ ... geen doembeeld, maar een groen beeld

▪ ... multidisciplinaire kennis bijeen brengen (synthese)

... in een kaart voor Nederland in 2120
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Aannames:
▪ Zeespiegelstijging van 1,5 m in 2120 (t.o.v. 1990)
▪ Temperatuurverhoging, extremer weer
▪ Verschuiven van klimaatzones
▪ Randstad blijft, maar groei in Hoog-Nederland
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Disclaimer
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Nederland in 2120
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Nederland in 2120Nederland nu



▪ Slim waterbeheer

▪ Nieuw groen woongebied

▪ Bossen op overgangen

▪ Agroforestry

Hoge zandgronden
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▪ Verdubbelde IJssel, 
geen Maaskades

▪ Seizoens- en piekberging

▪ Binnendijkse moeraszones 
voor water-tegendruk

▪ Biesbosch uitgebreid

Rivierengebied
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▪ Moerassen met natuurlijke 
veengroei -carbon sink

▪ Natte teelten

▪ Waterrecreatie

▪ Infrastructuur op poten

Veenweidegebieden en droogmakerijen
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▪ Nederland als groene metropool

▪ Bestaand waarderen 
en consolideren

▪ Nieuw stedelijk gebied op 
slimmere plekken

▪ Stedelijk gebieden en omgeving 
weer wederkerig systeem

Stedelijke omgeving
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Behoefte aan een wenkend perspectief..
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Dat levert ons veel op!

▪ Investeren loont!

▪ Adaptatie is geen kostenpost, maar een economische motor

▪ ...maar het gebeurt niet in het tempo en de schaal die nodig zijn.

Bron: Adapt now -A global call for leadership on climate resilience, Global Center on Adaptation/WRI (2019)



Klimaatverandering
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Bedreiging of een kans  
voor biodiversiteit?

Wat zijn denkbare NBS?

Enkele voorbeelden voor de stad



Voorbeeld 1: Uitbraken van Eikenprocessierups
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Thaumethopea processionea

Larvae with stinging hairs

photo’s:
Kenniscentrum Eikenprocessierups
omroepgelderland.nl



→ Eikenprocessierups: mobiele, opportunistische 

soorten, snelle kolonisatie

25Middelste bonte specht

Natuurlijk systeem: klimaatruimte soorten verschuift

Kunnen soorten nieuwe leefgebieden 
koloniseren?

→ Zijn natuurlijke vijanden: minder mobiel, 

blijven achter

→ Hoger risico op uitbraken van plagen

→ Barrière voor uitbreiding: intensief gebruikte 
gebieden



Van barrière

tot corridor 

Nature Based Solution: Groene steden
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Nature Based Solution: Natuurlijke vijanden bevorderen
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photo’s:
Sylvia hellingman
Brabants Dagblad



Effect: minder nesten van de Eikenprocessierups
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Test locatie: 

64 eiken

Control locatie 1:

64 eiken

Control locatie 2:

64 eiken

Controle locatie 3:

64 eiken

gepredeerd nest



Modeluitkomsten scenario extreme neerslag in 2050 in Ede

Voorbeeld 2: Meer overstroming in stedelijk gebied



Systeem: Geomorfologische structuren



Systeem: Geomorfologische structuren



Oplossing: Landschapsgestuurde maatregelen



Systeem: Landschapsgestuurde maatregelen



Systeem: Landschapsgestuurde maatregelen



Klimaatverandering...

35

Biedt kansen voor biodiversiteit

Als... We natuur 
als onze partner zien!
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Link to report NL2120

https://www.wur.nl/upload_mm/8/d/9/0122c8ee-ef61-425f-b873-17aa3bb4defa_WUR%20Rapport%20-%20A%20nature-based%20future%20for%20the%20Netherlands%20in%202120%20EN_def.pdf

