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Natuur als buffer
tegen de klimaatverandering
De mogelijke gevolgen van de klimaatverandering hebben we de afgelopen winter zelf
kunnen zien en voelen. Een zachte decembermaand, gevolgd door een koudegolf, bracht
heel wat dieren van slag. Padden dreigden vast te vriezen, grauwe ganzen op het nest in de
sneeuw, atalanta’s in de tuin in hartje winter… Maar de natuur is niet enkel een slachtoffer
van het extreme weer. Ze kan ons ook beschermen. Natuurgebieden vormen een efficiënte
en goedkope verdediging tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
Tekst: Jasmin Lauwaert

Het extreme weer van de afgelopen winter is geen
alleenstaand feit: het klimaat is razendsnel aan het
veranderen. Maar hoe zal ons klimaat eruitzien tegen
het einde van de eeuw? Wat voor winters en zomers
kunnen we verwachten? Om dat te berekenen hebben wetenschappers van KMI en KU Leuven een aantal klimaatscenario’s opgesteld. Ze komen tot de conclusie dat we meer extreem weer kunnen verwachten.
In welk scenario we zullen terechtkomen, is afhankelijk
van de hoeveelheid broeikasgassen die we nog in de
atmosfeer pompen.

Warmere winters en hete zomers
Tegen het einde van de eeuw wordt het, in elk van de
scenario’s, flink warmer. In de winters komt er gemiddeld 1,5 tot 4,4 graden Celsius bij. De wind zal harder
waaien en er zal meer neerslag vallen. Maar vooral
de zomers zullen sterk veranderen, met gemiddelde
temperaturen van 2,4 tot 7,2 graden Celsius hoger
dan vandaag, meer warme dagen en meer hittegolven. Er zal minder neerslag vallen. Maar de buien zullen korter en heviger zijn.

neerslagpatroon, de toename van extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel neemt
het risico op overstromingen gevoelig toe. In de winter door de toename in neerslag, in de zomer door
piekbuien die onze riolering niet kan slikken.

“De natuur is beste en
goedkoopste oplossing”
Het lijkt een tegenstelling maar ondanks de verhoogde kans op overstromingen, stijgt ook het risico
op verdroging. In de zomer zullen de regens heviger
zijn, maar de totale hoeveelheid neerslag zal dalen.
Samen met de toegenomen verdamping door de
hogere temperaturen zullen rivieren, beken en moerassen sneller droog komen te liggen.

Door het afsmelten van de poolkappen en de uitzetting van het warme water zal de zeespiegel met 20 cm
tot 2 meter stijgen. In het achterland dreigt de bodem
hierdoor zouter te worden. Door het veranderende

Werk zelf mee aan oplossingen voor
de klimaatverandering.
Ook jij kan de nodige aanpassingen voor de toekomst
doen aan je woning of tuin. Een zomers terras zoals
in de Provence is aangenaam, maar dan moet je nu
een boom aanplanten die voor schaduw kan zorgen
zodat het draaglijk blijft om op het terras te zitten.
Dakisolatie en groendaken zorgen ook voor verkoeling. En kijk ook naar de opvang van water, bijvoorbeeld met een regenwaterput.
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Rivieren moeten terug ruimte krijgen, zo ontstaan er nieuwe
kansen voor natuur en zijn we beter beschermd tegen overstromingen. Foto: Vilda/Yves Adams
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Het Verdronken land van Saeftinge groeit mee met de stijging van de zeespiegel. Foto: Vilda/Yves Adams

Verdroging en overstroming zullen gepaard gaan met
een achteruitgang van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Bij extreme neerslag komen veel meer
vervuilende stoffen in de oppervlaktewateren terecht
(van o.a. riolen die niet meer alles kunnen slikken). Bij
droogte stijgen de concentraties vervuilende stoffen
in het water.
Heel vrolijke lectuur zijn die klimaatscenario’s niet. Het
extreme weer vormt een bedreiging voor mens en
natuur. Maar tegelijkertijd vormt de
“Natuur
natuur zelf wel de beste bescherals airco” ming tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Ons aanpassen
aan de gevolgen van de klimaatverandering is een
kans die we ten volle moeten benutten. En net daarvoor moeten we samenwerken met de natuur, want
zij is de natuurlijke bescherming die water kan opvangen, bufferen en vertraagd afgeven, of hitte opnemen
en zo voor verkoeling zorgen. Tegelijkertijd zorgt die
natuur ook voor opname van CO2. Biodiversiteit en
ecosysteemdiensten gebruiken, helpt ons om mens
en maatschappij aan te passen aan de onvermijdbare
gevolgen van klimaatverandering. Dit omvat het duurzaam beheer, behoud en herstel van die gebieden die
water vasthouden, beschermen tegen overstromingen, voor verkoeling zorgen en CO2 opnemen.

Ruimte voor water houdt onze huizen
droog
Rivieren moeten opnieuw ruimte krijgen om te meanderen en te overstromen, zoals ze dat al eeuwen doen.
Zo creëren we ook plaats voor natte natuur, die door
de klimaatverandering in de verdrukking zal komen.

En voor de biodiversiteit?
Onze natuur heeft het niet makkelijk met de
klimaatverandering als bijkomende druk. Op
www.natuurpunt.be/klimaatennatuur kan je lezen
welke gevolgen de natuur ondervindt. Om de natuur
te helpen zijn er ten eerste grotere en robuuste
natuurgebieden nodig. Bij veranderende omstandigheden krijgen dieren en planten de kans om zich
binnen het natuurgebied te verplaatsen naar een
betere plaats. Een grote variatie aan microklimaten
is aangewezen. Uiteraard knelt hier het schoentje
voor kleine natuurgebieden waar die ruimte voor
verschillende microklimaten ontbreekt. Kleine populaties worden gedwongen het gebied te verlaten
of sterven uit. Daarom zijn er natuurverbindingen
nodig, zodat de planten en dieren die gedwongen
worden het gebied te verlaten, kunnen migreren
naar een gepaste leefomgeving. Die migratie is niet
eenvoudig. Verschillende studies wijzen erop dat de
klimaatcondities voor soorten sneller opschuiven
dan dat die soorten kunnen migreren.
Door het water in de eerste instantie vast te houden,
te bufferen en tenslotte vertraagd af te voeren houden we onze huizen droog en sparen we water voor
drogere periodes.

Slikken, schorren en stranden
beschermen de kust
Aan de kust kunnen brede, natuurlijke stranden met
duinengordels ons beschermen tegen de stijging van
de zeespiegel. Dit creëert ook voor de natuur nieuwe
kansen, een voorbeeld hiervan is het natuurgebied de
Baai van Heist. Ook in Nederland zien we hiervan een
mooi voorbeeld. Het klinkt misschien tegenstrijdig
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zorgen voor CO2-opname, opvang en buffering van
regenwater, betere luchtkwaliteit, schaduw en verkoeling. Waterpleinen en hoogteverschillen in parken
kunnen overvloedige regenval opvangen en meteen
ook als speel- en wandelruimte dienen. De beschermende functie van natuur hoeft niet beperkt blijven
tot natuurgebieden. Overal kan natuur ingezet en
gecreëerd worden als buffer.

De goedkoopste oplossing

Baai van Heist. Brede, natuurlijke stranden vangen de zeespiegelstijging
op. Foto: Vilda/Yves Adams

maar het Verdronken land van Saeftinge is nu de veiligste plek van Zeeland. Door de getijdenwerking is
dit slikken- en schorrengebied mee gegroeid met de
zeespiegelstijging. Op 40 jaar tijd is het natuurgebied
anderhalve meter in de hoogte aangegroeid met
sediment. Zo blijft dit natuurgebied het achterland
beschermen tegen de stijging van de Noordzee.

Natuur in de stad zorgt voor
verkoeling
Ook de stadsnatuur kan veranderingen opvangen.
Vegetatie zoals bomen, geveltuintjes en groendaken

Moeten we onze uitstoot van broeikasgassen
nog naar beneden halen
of is het al te laat?
We voelen de gevolgen van de klimaatverandering nu al. Wil
dat dan zeggen dat het te laat is? Dat we ons enkel moeten
aanpassen? Nee! We voelen de gevolgen al, maar als we
niet verder onze CO2‑uitstoot naar beneden halen zullen de
gevolgen veel erger zijn.
Volgens het IPCC, het klimaatpanel van de VN, moeten de
wereldwijde temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius
blijven om de desastreuze gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Die doelstelling kan enkel bereikt worden door de uitstoot van broeikasgassen drastisch en snel
te verminderen. De geïndustrialiseerde landen moeten hun
uitstoot van broeikasgassen met minstens 40% verminderen
tegen 2020 en met 80-95% tegen 2050.
Iedereen moet hier aan meewerken. Jouw eigen CO2‑uitstoot
naar beneden halen blijft belangrijk. Dit kan door bijvoorbeeld je huis goed te isoleren, minder de auto of het vliegtuig te nemen, een groendak aan te leggen en minder vlees
te eten. Via www.natuurpunt.be/klimaat kan je doorklikken
naar klimaattips om zo jouw uitstoot verder te doen dalen.
Het adaptatiebeleid van Natuurpunt
wordt gesubsidieerd door LNE
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Grote artificiële infrastructuurwerken om te beschermen tegen de klimaatverandering zijn vaak enorm
duur. Als we de kostenefficiëntie van harde infrastructuren vergelijken met
“Natuur vangt
die van de natuurlijke
ecosystemen, dan zien
water op”
we dat ecosystemen
veel beter scoren. Ze bieden de beste bescherming
en zorgen voor de opname van CO2. De onderhoudsmaatregelen en kosten zijn minimaal in vergelijking
met die van kunstmatige infrastructuren. Ook in ons
land is die analyse gemaakt naar aanleiding van het
Sigmaplan, dat Vlaanderen moet beschermen tegen
overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren.
Daaruit blijkt dat het efficiënter is om opnieuw ruimte
te voorzien voor de rivier dan te voorzien in harde
infrastructuren zoals een stormvloedkering. Het plan
creëert heel wat nieuwe mogelijkheden voor natuur
in de vorm van wetlands en getijdengebieden.
Bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering en natuur creëren gaan hand in hand.
Op het secretariaat van Natuurpunt in Mechelen ligt een groendak,
een mooie buffer tegen de klimaatverandering. Foto: Wim Dirckx
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Hedwigepolder: geduld is op
De Nederlandse Tweede Kamer stemde recent een motie waarin ze, na zeven jaar getalm, aandringt op nieuwe
onderhandelingen over de Scheldeverdragen met Vlaanderen. Dit was de druppel voor de Vlaamse regering, die
prompt aankondigde de geschillenprocedure op te starten. Natuurpunt steunt de regering daarin ten volle: de
komedie heeft te lang geduurd, het is tijd om Nederland aan haar woord te herinneren. Ondertussen startte ook
de Europese Commissie een ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland.

Hedwigepolder. Foto: vilda/Yves Adams

Vergroening landbouwbeleid onder druk
Onder het mom van “flexibiliteit” proberen de landbouwministers van de EU de vergroening van het landbouwbeleid uit te hollen. Zo wil men onder andere een
uitgebreid “vergroeningsmenu” waaruit lidstaten een
triootje van maatregelen kunnen selecteren. Daarnaast
wil men grote groepen landbouwers vrijstellen van de
vergroeningsmaatregelen en minder ecologische infrastructuur. Die voorstellen zetten de ambitie van de
Europese Commissie om de klimaat- en biodiversiteitsprestaties van het Europese landbouwbeleid te verhogen
op losse schroeven. Natuurpunt blijft vasthouden aan
een werkelijke vergroening van het beleid: tegenover de
uitgebreide publieke middelen die de sector vraagt, moeten garanties worden gesteld op publieke diensten, zoals
een basis natuur- en milieukwaliteit in landbouwgebied.

20 jaar Natura 2000: mooie resultaten…
20 jaar gelden zag de Habitatrichtlijn het licht. Terug
kijkend op die 20 jaar, mag Natuurpunt fier zijn op
onze bijdrage in het realiseren van de doelstellingen. 23
afgewerkte of nog lopende LIFE-projecten zorgen voor
evenveel gebieden met prachtige topnatuur waar jaarlijks duizenden bezoekers van genieten. Dit dankzij de
onbetaalbare inzet van vele enthousiaste vrijwilligers,
ondersteund door professionele medewerkers. Maar ook
dankzij de groeiende samenwerking met verschillende
overheden en andere actoren. De resultaten mogen er
zijn: rivieren komen weer tot leven, Europees beschermde
planten en dieren krijgen weer kansen, de kwaliteit van
unieke duin-, ven-, heide of boshabitats verbetert, enz.

… maar nog veel werk aan het proces van
de natuurdoelen
De feeststemming werd echter flink gedrukt door
het feit dat het proces dat de natuurdoelen voor de
Habitatrichtlijngebieden moet vastleggen, flink sputtert. Dat proces zou eind dit jaar rond moeten zijn,
maar er zal nog flink aan gewerkt moeten worden. De
helft van de doelen is nog niet toegewezen en op een
aantal fundamentele opmerkingen is nog geen antwoord gekomen. Maar ook in het uitvoeringstraject is
nog veel werk. Minister Schauvliege slaagt er niet in om
een overtuigend antwoord te geven op het financieringsvraagstuk: hoe gaat Vlaanderen de noodzakelijke
uitbreiding, inrichting en beheer betalen? Met welke
set van maatregelen (stimulerende en/of regulerende)
zal de minister ervoor zorgen dat de milieukwaliteit in
orde komt? Zonder antwoord op die vragen dreigt de
hele oefening een maat voor niets te worden.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: woorden
“We moeten evolueren naar een regio waar de totale
bebouwde oppervlakte niet meer toeneemt”, aldus
minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters
naar aanleiding van de goedkeuring van het groenboek
voor een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dat
vindt Natuurpunt ook, maar wij vragen ons af hoe
de overheid dat zal waarmaken. Zeker nu het plan de
ruimteboekhouding zoals die werd vastgelegd in het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), lijkt te willen inruilen voor een projectaanpak.
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