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1. Samenvatting en krachtlijnen
Het klimaat verandert, en zelfs een ambitieus klimaatbeleid zal niet verhinderen dat het deze eeuw
warmer wordt. Wetenschappelijke rapporten gaan ervan uit dat onze zomers gemiddeld droger zullen
worden, de winters gemiddeld warmer en vochtiger. De kans op extreme weersomstandigheden
neemt toe en de zeespiegel zal de komende eeuwen verder stijgen. De gevolgen kunnen zowel op
ecologisch, sociaal als economisch vlak ingrijpend zijn. Luchtverontreiniging, periodes van
watertekorten afgewisseld met periodes van watersnood, nieuwe ziektes, mislukte oogsten,
klimaatvluchtelingen
Om ons zo goed als mogelijk voor te bereiden op en aan te passen aan de veranderingen, moet er
vandaag al een adaptatiebeleid (of 'aanpassingsbeleid') gevoerd worden.
In deze publicatie geven we aan dat er zeer veel linken zijn tussen het adaptatiebeleid en het
natuurbeleid:
1) We moeten vermijden dat adaptatiemaatregelen een bijkomende druk leggen op de al
zwaar op de proef gestelde ecosystemen.
2) De natuur moet kans krijgen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Daartoe zijn
grotere aaneengesloten natuurgebieden en meer verbindingsgebieden nodig.
3) Natuurgebieden kunnen helpen om ons te bufferen tegen de gevolgen van de
klimaatverandering. Behoud en aanleg van natuurgebieden en inspelen op natuurlijke
dynamiek is vaak niet alleen de goedkoopste, maar in sommige gevallen zelfs de enige
duurzame oplossing om ons te beschermen tegen overstromingen, droogte of ziektes.
4) De aanleg of het behoud van 'natuurlijke klimaatbuffers' heeft als bijkomend voordeel dat dit
weinig CO2-veroorzaakt en eventueel zelfs tot koolstofcaptatie kan leiden.
Ecosystem based adaptation zorgt ook voor heel wat win-win situaties op vlak van leefmilieu, veiligheid
en economie. Robuuste en veerkrachtige natuur is beter bestand tegen de gevolgen van
klimaatverandering. Natuurlijke klimaatbuffers kunnen mee groeien met het tempo van
klimaatverandering, wat ook kostenefficiënt is. Meer plaats voor vochtige natuur zorgt ook voor het
bufferen van water in tijden van over vloed en vasthouden voor drogere periodes. Zo is er minder kans
op overstromingen en wordt de waterveiligheid verhoogd. Natuurlijke klimaatbuffers bieden daarbij
ook kansen voor recreatie.

Concrete voorstellen en wensen






Tegen midden 2012 komt er een Vlaams adaptatieplan. De opmaak daarvan is onlangs
begonnen. Met deze nota wijzen we de auteurs ervan op de potenties van en de nood aan
'ecosystem based adaptation'
We willen een snelle en correcte uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan. De aanleg van
gecontroleerde overstromingsgebieden is noodzakelijk om het Scheldebekken de komende
eeuw te wapenen tegen de gevolgen van neerslagpieken en zeespiegelstijging.
Waterbesparing en behoud van de grondwatertafels is essentieel om catastrofes in periodes
van extreme droogte te vermijden.
Er moet maximaal ingespeeld worden op de natuurlijke morfologie en op natuurlijke
processen om onze kustlijn te wapenen tegen de zeespiegelstijging. Dit moet leiden tot een
'Kappa-plan', met de 'K(appa)' van kust, naar analogie van het Sigma-plan voor de Schelde.
De veerkracht van soorten en populaties moet hersteld worden, zodat meer soorten de
schokken die ons (hen) te wachten staan, zullen overleven. Dit kan door de bestaande druk
van vermesting, verdroging en verzuring weg te nemen, en door de creatie van grotere
aaneengesloten natuurgebieden en verbindingsgebieden.
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2. Inleiding
De huidige opwarming van de aarde zal nog decennia en eeuwen doorgaan, zelfs al stoppen we de
uitstoot van broeikasgassen vandaag. De uitgestoten broeikasgassen blijven immers zeer lang in de
atmosfeer, en de aarde en vooral de oceanen warmen slechts geleidelijk op. We zullen ons daarom
de komende decennia moeten aanpassen aan de onvermijdbare gevolgen van de klimaatverandering.
In het klimaatjargon heet dat 'adaptatie'.
Deze nota gaat over de relatie tussen het natuurbeleid en het adaptatiebeleid, en over hoe beiden
elkaar kunnen versterken en aanvullen. De natuur moet niet alleen alle kansen krijgen om zich aan te
passen aan het veranderend klimaat, we zullen ook meer natuur nodig hebben om onszelf te
bufferen tegen de impact van de klimaatverandering: overstromingsgebieden, duinen, meanderende
beken, bossen In het vakjargon wordt die aandacht voor ecosysteemdiensten in het
adaptatiebeleid aangeduid als 'ecosystem based adaptation'.
Het adaptatiebeleid zal in de loop van deze eeuw steeds meer middelen vergen en voor verhitte
discussies zorgen. Het is belangrijk dat de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden, en
liefst ook meer dan één doel dienen.
'Ecosystem based adaptation' zal die toets veelal doorstaan. Natuurbehoud en aanleg van natuurlijke
klimaatbuffers blijken vaak goedkoper dan grootse bouwwerken, en dit zowel in aanleg als in
onderhoud. Ook op vlak van CO2-emissies komen investeringen in natuur meestal als beste uit de
bus: de aanleg en het behoud ervan stoot weinig broeikasgassen uit. Integendeel, veel klimaatbuffers
slaan aanzienlijke hoeveelheden koolstof op. Bovendien hangen er aan herstel en behoud van
ecosystemen ook talrijke andere voordelen vast: ecologische, recreatieve, economische of sociale.
In deze nota bekijken we wat dit voor Vlaanderen en voor het Vlaams natuurbeleid kan betekenen,
en hoe 'natuurbeschermers' hun activiteiten kunnen inpassen in een efficiënt adaptatiebeleid.
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3. Het klimaat verandert
Er bestaan verschillende scenario's over hoe de klimaatverandering zich zal voltrekken. Maar over de
grote lijnen zijn alle wetenschappers het eens. Die werden begin april 2007 andermaal bevestigd in
het IPCC-Rapport ‘Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability’1
De temperatuur stijgt wereldwijd in alle onderzochte scenario's en dit zowel in de zomer als in de
winter. Aan het eind van de 21ste eeuw zou de temperatuurstijging, in vergelijking met het eind van
de 20ste eeuw, 1,7 tot 4,9°C bedragen in de winter en 2,4 tot 6,6°C in de zomer. Dit betekent dat
klimaatgordels in de richting van de polen verschuiven. Die voorspellingen stroken met wat we de
voorbije decennia waargenomen hebben. Sinds het begin van de 20ste eeuw is de gemiddelde
oppervlaktetemperatuur op aarde met 0.6° Celsius gestegen. In Europa steeg de gemiddelde
temperatuur zelfs met 0.95° C. Een dergelijke verandering is ongewoon en verontrustend, zowel in
omvang als in snelheid.
Wereldwijd zal er gemiddeld meer neerslag vallen. Belangrijke nuancering daarbij is dat het patroon
sterk afhangt van regio tot regio. Volgens verschillende scenario's zou het onder andere droger
worden in de tropen en het Middellands Zeegebied, waar verwoestijning dreigt. De neerslag zal ook
steeds vaker in korte periodes van hevige plensbuien vallen. Hogere temperaturen en stortbuien
staan met elkaar in verband. De hoge temperaturen leiden tot meer verdamping, en dat water moet
ergens heen. Dat vertaalt zich in periodieke hevige neerslag. Daarnaast zouden extreme fenomenen
als droogtes en orkanen toenemen. Ook die trend is de laatste jaren al voelbaar.
Het staat ook vast dat de zeespiegel zal stijgen. Het 4de Assessment Report van het IPCC (2007) geeft
aan dat de zeespiegel deze eeuw 20 tot 60 cm kan stijgen. Er staat evenwel een belangrijke 'maar'
bij: deze cijfers zijn voornamelijk gebaseerd op studies over de uitzetting van het opwarmend
zeewater en over het afsmelten van niet-polaire gletsjers en ijskappen; ze houden met andere
woorden slechts in zeer beperkte mate rekening met het afsmelten van het ijs op Groenland en
Antarctica. In de voorbije jaren is duidelijker geworden dat het Groenlandijs niet alleen aan de randen
afsmelt, maar dat de ganse kap duidelijk aan massa verliest. Jean-Pascal van Ypersele,
ondervoorzitter van het IPCC, geeft dan ook aan dat het geen twijfel lijdt dat de cijfers over de
zeespiegelstijging in het volgende rapport in de hoogte zullen worden bijgesteld. Bovendien zal de
zeewaterspiegel op lange termijn blijven stijgen, ook als we de klimaatverandering onder controle
zouden krijgen.

Klimaatscenario’s voor Vlaanderen2
Temperatuur
De drie klimaatscenario’s geven aan dat het tegen het einde van de 21e eeuw in Vlaanderen
aanzienlijk warmer zal worden, en dit in alle maanden van het jaar (Figuur 11.1). Hoe groot die
toename effectief zal zijn, blijft onzeker. In januari bijvoorbeeld stijgt de omgevingstemperatuur,
afhankelijk van het scenario, met 1,5 tot 4,2 °C. In augustus kan de temperatuur toenemen met 2,8 à
8,9 °C. Voor de seizoengemiddelden levert dit voor de winter (december, januari, februari) een toename van 1,5 à 4,4 °C op, en voor de zomer (juni, juli, augustus) zelfs een toename van 2,4 à 7,2 °C.
Niet alleen de gemiddelde maandtemperaturen, maar ook de temperatuur op de warmste en
koudste dagen zal duidelijk stijgen. De verwachte toename van de gemiddelde dagtemperatuur voor
de 10 % koudste dagen bedraagt 1,5 à 6 °C tijdens de winter, en 2 à 5 °C tijdens de herfst (winter en
1
2
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herfst zijn de seizoenen waarin deze stijging het sterkst is). Voor de 10 % warmste dagen is deze
stijging het sterkst in de zomer en bedraagt ze 3,2 à 9,5 °C. Dit betekent dat er tegen het einde van
de 21e eeuw tijdens de zomer heel wat meer erg warme dagen zullen zijn dan tijdens de zomer in de
periode 1961-1990. De jaar- en seizoentemperaturen en de frequentie van hittegolven zijn trouwens
al significant toegenomen sinds de jaren 1990. Zo steeg tijdens de 20e eeuw de jaargemiddelde
temperatuur met ongeveer 2 °C .

Verdamping en neerslag
Door de temperatuurstoename neemt de hoeveelheid verdamping toe, zowel in de winter als in de
zomer. In februari bijvoorbeeld bedraagt de toename van de potentiële evapotranspiratie – een
maat voor de verdamping – afhankelijk van het scenario en de berekeningsmethode tussen -3 % en
+37 %. In augustus kan deze evapotranspiratie toenemen met 73 %. In de lente zijn er zowel
scenario’s die een toename als een afname van de verdamping geven.
Ook de neerslag neemt toe in de winter. De neerslagverandering in de zomer is complexer:
 De totale neerslaghoeveelheden worden waarschijnlijk kleiner.
 Er zouden minder regenbuien optreden.
 De hevige zomeronweders kunnen extremer zijn en zullen zich vaker voordoen.

Figuur 11.2 geeft een overzicht van de veranderingen in maandgemiddelde neerslag. In de zone die
ook België omvat, vertonen de mondiale klimaatmodellen een grotere spreiding aan
neerslagveranderingen. Dit is het gevolg van de grotere set aan emissiescenario’s die voor deze
modellen beschikbaar was. De berekeningen op basis van regionale klimaatmodellen zijn echter
geografisch nauwkeuriger. Doorrekeningen met mondiale en regionale klimaatmodellen tonen voor
6

België een evolutie naar drogere zomers, hoewel dit beeld minder eenduidig is bij de mondiale
modellen. Die wijzen soms op een kleine neerslagtoename in de zomer. De sterkste daling in
zomerneerslag wordt gevonden voor het droog klimaatscenario en de maand augustus. De
maandgemiddelde neerslag zou er met 76 tot 78 % afnemen ten opzichte van de huidige situatie.
Rekening houdend met de grote onzekerheden kan die reductie ook 17 à 43 % bedragen (gematigd
klimaatscenario), nauwelijks 8 % (nat klimaatscenario met regionale modellen) of zelfs omslaan in
een toename (nat klimaatscenario berekend met mondiale klimaatmodellen). Voor de maand januari
wordt de sterkste neerslagtoename verwacht (van nauwelijks verandering tot een toename met 64
%).

Naast de maandgemiddelde neerslag werd ook de kans bestudeerd waarmee de meest extreme
neerslagperiodes zich voordoen. Meer uitzonderlijke gebeurtenissen zijn immers mogelijk aan
sterkere veranderingen onderhevig dan de gemiddelden. Zo blijkt bijvoorbeeld dat dagen met een
neerslaghoeveelheid die zo groot is dat ze zich maar eens om de tien jaar voordoet, een hoeveelheid
neerslag zullen kennen die tot een factor 2,5 hoger ligt dan in de referentieperiode. De inschatting
van uitzonderlijke gebeurtenissen kent echter een grotere onzekerheid dan de scenarioresultaten
voor maandgemiddelde neerslag.
Zoals hierboven toegelicht is er al een significante toename merkbaar van de jaar- en
seizoengemiddelde luchttemperatuur en van het aantal hittegolven. Analyse van de
neerslagmetingen over een periode van honderd jaar in Ukkel leert dat zich ook al een toename
manifesteert van het aantal en de grootte van extreme regenbuien tijdens de winter. Extreme
regenbuien zijn hierbij gedefinieerd als buien die minder vaak voorkomen dan gemiddeld tien keer
per jaar. De uitkomst van de klimaatmodellen ligt ook in de lijn van de al geobserveerde trend: de
extreme dagneerslag in de winter neemt iedere tien jaar enkele procenten toe.
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De historische datareeks toont nog geen toename in het aantal en de omvang van onweders in de
zomer. De talrijke, hevige zomeronweders van de laatste 15 jaar kunnen ook een gevolg zijn van de
natuurlijke klimaatschommelingen boven de Noord-Atlantische Oceaan en Noord-West Europa.
Hetzelfde deed zich immers voor in de jaren 1910-1920 en de jaren 1960.
De mogelijke neerslagverandering vertoont ook kleine regionale verschillen binnen België (Figuur
11.3). In de kuststrook ligt de verandering 10 % hoger dan in het binnenland, zowel voor de
zomerperiode als voor de winterperiode. Voor de zomerperiode betekent dit dat de neerslagdaling in
de kuststrook minder sterk is (het toekomstige klimaat ligt dichter bij het huidige klimaat). In de
winterperiode zorgt een bijkomende neerslagtoename met 10 % voor een sterkere vernatting van de
kuststrook.
Wind
Uit de neerslagresultaten is al gebleken dat de klimaatverandering een invloed zal hebben op het
voorkomen van onweders. Maar niet alleen de neerslag bepaalt in belangrijke mate de schade die
onweders kunnen aanrichten, ook de windsnelheid speelt een rol. Berekeningen voor zowel het nat,
het gematigd als het droog klimaatscenario tonen een toename van de gemiddelde windsnelheid
tijdens de wintermaanden. De windsnelheid zou vergeleken met de referentieperiode 1961-1990
systematisch 10 à 20 % hoger liggen tegen het einde van de 21e eeuw. De resultaten voor de
zomermaanden leveren geen eenduidig beeld op.

Effecten van klimaatverandering
Door het veranderende neerslagpatroon, de toename van extreme weersomstandigheden en de
stijging van de zeespiegel neemt het risico op overstromingen toe met 33% indien het nat scenario
werkelijkheid wordt. Anderzijds dreigt verdroging. Door de afname van hoeveelheid neerslag in de
zomer is er een grotere kans op lage waterstanden in rivieren, beken en moerassen. Terwijl de hevige
neerslag snel naar de zee stroomt, verdampt het water sneller in de droge warmere periodes. De
afnemende neerslag in de zomer en de toenemende verdamping zouden gepaard kunnen gaan met
een waterschaarste in de zomer. Daardoor komt trouwens het grondwatersysteem onder druk. De
watertafels kunnen tot een alarmerend niveau zakken. Langs de kust is er door het stijgend zeepeil
en door de dalende grondwatertafels een groot verziltingrisico.
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 (o.a. overstorten van riolen die niet meer kunnen slikken). Bij droogte
stijgen de concentraties vervuilende stoffen in het water. Hogere temperaturen en vaker en
langduriger voorkomen van stilstaand water zorgen voor een grotere kans op zuurstofgebrek in het
water, botulisme en overlast van blauwalgen.
Ook de temperatuur zal ons in de zomer steeds meer parten spelen. Tijdens de hittegolf in 2003 zijn
er honderden mensen bezweken aan de warmte, vooral ouderen. Verontreinigde lucht in combinatie
met hoge temperaturen vormen een gevaar voor onze gezondheid. De warmte bevordert de vorming
van ozon en smog en verlengt het seizoen van de productie van allergene pollen. Dat brengt allerlei
ziektes aan de luchtwegen met zich mee en is zeer vervelend voor astma patiënten. Door het warme
klimaat kennen micro-organismen een sterke opmars. Een voorbeeld daarvan zijn de
salmonellabacteriën die zich door de zwoele temperaturen gemakkelijker kunnen verspreiden. Ook
het toenemend aantal teken -en de daarmee samenhangende opmars van de ziekte van Lyme wordt
minstens ten dele toegeschreven aan de zachtere winters.
Extreme weersomstandigheden kunnen ook aanzienlijke schade berokkenen aan onze
infrastructuur.
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4. Ecosystemen kraken
Die veranderingen zetten ecosystemen onder druk. Het klopt dat de natuur 'flexibel' is en dat zeer veel
soorten zich elk op hun manier zullen aanpassen aan de veranderende situatie. Een studie in Science
liet zien dat leefgebieden van 764 planten- en diersoorten de afgelopen jaren als gevolg van
temperatuurstijging gemiddeld 17 kilometer per tien jaar naar de polen verschoven zijn. Dit is twee
tot drie keer zo snel als tot nu toe werd aangenomen. Maar het staat ook vast dat veel soorten zwaar
in de problemen zullen komen. Soorten uit het hoge noorden, of uit bergstreken, kunnen nergens
heen. Daar dreigen trouwens ganse ecosystemen te verdwijnen. Ook soorten met zeer specifieke
noden en weinig mobiele soorten dreigen te verdwijnen.
Naast het verschuiven van de klimaatgordels zorgt de onregelmatige afwisseling van extreme droogte,
warmte en hevige regen voor een grote druk op alle levende organismen. Deze klimaatstress werkt
door die versnippering en verdroging van habitats nog sterker door. Voor veel soorten en systemen
kan de klimaatverandering de doodsteek betekenen. Volgens een studie die begin 2004 in het
tijdschrift Nature verscheen, zijn bij een temperatuurstijging van 2° C tegen 2050 35% van de soorten
bedreigd.
Ook bij ons zijn nu al voorbeelden te vinden van de impact van de klimaatverandering op de natuur.
Zo had de droge zomer en herfst van 2006, gevolgd door de zachte winter van 2006- 2007, een
desastreus effect op onze amfibieënpopulaties. Dieren die een winterslaap houden moeten niet
alleen voldoende vetreserves kunnen aanleggen, het is ook belangrijk dat ze tijdens hun winterslaap
zo weinig mogelijk verstoord worden (bv door plots stijgende temperaturen), want elke verstoring
leidt tot verspilling van vetreserves.
Ook de achteruitgang van onze algemene vlindersoorten wordt gedeeltelijk gelinkt aan de
klimaatverandering. Zo stellen we vast dat vlindersoorten waarvan voorspeld wordt dat ze het om
klimatologische redenen moeilijk zullen krijgen in Vlaanderen, het ook nu soms al opvallend slecht
doen. Een voorbeeld daarvan is de kleine vos.
In een studie over de toekomst van het Zoniënwoud (deel Brussels Gewest) wordt voorspeld dat de
beukengalerijen die nu op veel plaatsen het bos domineren, mogelijks het einde van deze eeuw niet
halen. Beuken zijn immers bomen die vorst nodig hebben en ook moeilijk tegen zomerdroogte
kunnen. Als de winters warmer worden en de zomers droger, zal hun areaal naar het noordoosten
verschuiven.
Belangrijkste effecten op natuur:
 Stress op natuurgebieden
 Ecosystemen komen in de verdrukking
 Natte natuur komt in de verdrukking
 Verstoren van complexe ecologische relaties
 Verandering van seizoensgebonden gebeurtenissen
 Afname van de biodiversiteit
 Toename kans op plaagorganismen
 Toename kans op bos- en heidebranden
 Verstoring aquatische ecosystemen
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5. Adaptatie
De klimaatverandering is aan de gang en de gevolgen ervan zullen zich nog zeer lang laten voelen.
Zelfs als we vandaag stoppen met het uitstoten van broeikasgassen zal de gemiddelde temperatuur
op aarde nog decennia blijven stijgen. De stijging van de zeespiegel zal nog eeuwen doorgaan.
Het is daarom belangrijk ons daar zo goed als mogelijk op voor te bereiden. Er is met andere
woorden nood aan een 'aanpassingsbeleid' of een 'adaptatiebeleid'.
In het Klimaatverdrag van 1992 (Conferentie van Rio) staan daar al bepalingen over. Art. 4 van het
Verdrag bepaalt onder andere dat alle staten moeten samenwerken om zich voor te bereiden op de
impact van de klimaatverandering, o.a. door het uitwerken van geïntegreerde plannen voor
kustzonebeheer, waterbeheer en landbouw, en voor de bescherming van gebieden die bedreigd
worden door verwoestijning of overstroming.
Voorbeelden van adaptatiemaatregelen zijn:
 Gedragsaanpassingen, zoals spaarzaam omspringen met water
 Bij bouwen en verbouwen rekening houden met extremere weersomstandigheden (o.a.
vermijden dat het binnen te warm wordt, zodat er kunstmatig zou moeten gekoeld worden).
De additionele kosten om nieuwe infrastructuur en gebouwen in de OESO- landen beter
bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering, wordt geschat op 15 tot
150 miljard $ per jaar (0,05 - 0,5 % van het BNP).
 Andere technologische en bouwkundige oplossingen, zoals het aanleggen van dijken of het
bouwen van paalwoningen.
 Opmaken van rampenplannen en 'early warning' systemen, zodat snel en efficiënt kan
opgetreden worden bij een noodsituatie. Steeds meer steden ontwikkelen bijvoorbeeld
'hitteplannen'.
 Verplichte verhuizingen uit risicovolle gebieden.
 Financiële structuren zoals aangepaste verzekeringssystemen en rampenfondsen.
 Investeren in ecosystemen als bossen en overstromingsgebieden, die de rol kunnen vervullen
van 'natuurlijke klimaatbuffers'. Daarover gaat het verder in deze nota.
Studies wijzen uit zelfs dure adaptatiemaatregelen opwegen tegen de kosten van niet- adaptatie. Al
blijft mitigatie natuurlijk minstens even belangrijk. Want bij een sterkere toename van de
temperatuur zullen de kosten van adaptatie sterk stijgen en blijft er nog aanzienlijke schade.

Impact van adaptatie op natuur en milieu
Er staan nu al veel adaptatiemaatregelen op stapel, en dat is nog maar het begin. Vaak gaat het om
grootschalige werken, of om ingrepen die op veel plaatsen moeten gebeuren. Het is daarom van
groot belang om bij de planning en de uitvoering ervan rekening te houden met de neveneffecten op
natuur en milieu. Als adaptatiemaatregelen ten koste gaan van biodiversiteit, of ten koste van de
milieukwaliteit, doen we niets anders dan een put dempen door er een nieuwe te graven en dreigen
de negatieve neveneffecten van de vermeende oplossing als een boemerang in ons gezicht terug te
keren.
Als zomers warmer worden, kunnen we ons daartegen wapenen door het plaatsen van airco. Maar
die verslinden energie. Als zomers droger worden, dan kunnen landbouwers meer water oppompen,
maar wat is het effect daarvan op de grondwatertafels? Om het overstromingsrisico te
verminderen kunnen dijken gebouwd worden. Maar wat is de impact van die harde constructies op
de natuur langs de oevers? Als stranden versneld wegeroderen kan zand aangevoerd worden, maar
waar halen we dat zand vandaan en wat is het effect van zandontginning op de mariene
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biodiversiteit? Als inheemse aanplantingen het moeilijk krijgen, kunnen we die vervangen door
zuiderse soorten. (bv. het aanplanten van Picea in de Waalse bosbouw). Maar wat is de impact ervan
op het bosecosysteem?
Hoewel een aantal van die maatregelen in bepaalde omstandigheden zeer zinvol kunnen zijn, zal het
in veel andere gevallen eerder om 'maladaptatie' gaan. Met die term verwijzen de specialisten naar
maatregelen die -als men het totale plaatje bekijkt- meer slecht doen dan goed.
In eigen land (en continent) is er een juridisch kader om de negatieve effecten van plannen en
projecten in kaart te brengen en om erop te anticiperen. We denken hierbij onder andere aan de
regelgeving met betrekking tot milieuvergunningen, beschermde gebieden en de milieueffectenrapportage. Toch is het niet overbodig om er geregeld aan te herinneren dat de dreigingen
van de klimaatverandering onder geen beding een excuus mogen zijn om die regelgeving opzij te
schuiven.
De risico's op maladaptatie zijn ongetwijfeld veel groter in landen waar de milieuregelgeving in haar
kinderschoenen staat of zelfs onbestaande is. En dat zijn vaak die landen uit het zuiden waar de
impact van de klimaatverandering het ergst dreigt en waar er het snelst met de uitwerking van
adaptatiemaatregelen moet begonnen worden. Hoeveel grondwater kan er nog extra opgepompt
worden? Waar moeten klimaatvluchtelingen gehuisvest worden? Hoe kan de regenafhankelijke
landbouw zich het best voorbereiden op droogte?...
De wisselwerking tussen klimaatadaptatie en milieu heeft evenwel ook nog een andere kant.
Adaptatiemaatregelen kunnen ook een positieve impact hebben op milieu en natuur. Meer nog: een
hoge graad van milieu- en natuurbescherming blijkt meer dan eens de beste en goedkoopste vorm
van adaptatie. Het is op dat aspect dat we hierna verder ingaan: natuurbescherming als essentieel
onderdeel van een logisch samenhangend adaptatieplan.
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6. Ecosystem based adaptation
Steeds meer experten lijken ervan overtuigd dat de uitdagingen en problemen die op ons afkomen
zo groot zijn, dat techniek alleen niet zal volstaan om alles in goede banen te leiden. We kunnen niet
zomaar water blijven oppompen om de droge zomers te overbruggen. We kunnen de dijken niet
blijven verhogen om het water uit de laaggelegen gebieden te houden. We kunnen niet alle plagen
met pesticiden en fungiciden te lijf gaan. Er zijn alsmaar meer bewijzen dat gezonde en veerkrachtige
ecosystemen absoluut noodzakelijk zijn om mens en maatschappij te bufferen tegen de gevolgen
van de klimaatverandering. Een groot aantal studies en rapporten sommen hiervan voorbeelden op:







Bosbehoud en bosherstel is in bergachtige streken cruciaal om erosie en modderstromen
te vermijden en om water zo goed mogelijk vast te houden op de plaats waar de neerslag valt
en nadien langzaam vrij te geven.
Mangroves en wetlands beschermen kusten tegen erosie en kunnen zelf een buffer vormen
tegen vloedgolven.
Het behoud van moerassen en waterrijke gebieden in bovenstroomse gedeelten is
belangrijk voor de waterkwaliteit, om water op te vangen ten tijde van hevige neerslag en
om de watervoorziening ook in periodes van droogte veilig te stellen.
Agroforestry (combinatie van akkerbouw met bomen) zijn niet alleen goed voor de
biodiversiteit, maar beschutten de akkers en hun producten ook beter tegen extreme
weersomstandigheden.
Bomen zijn ‘carbon sinks’ en daarnaast belangrijk om verkoeling te brengen, een
noodzakelijke functie tegen het stedelijke hitte-eilandeffect.

Een aantal van die cases zijn prima illustratie van wat Francis Bacon al wist: “Natura non vincitur nisi
parendo”, De natuur kan men alleen overwinnen door zich ernaar te schikken." In iets modernere
bewoordingen heeft men het sinds kort over 'Ecosystem based adaptation', De 'Ad Hoc Technical
Expert Group on Biodiversity and Climate Change (AHTEG) die in het leven geroepen werd onder het
biodiversiteitsverdrag definieert 'Ecosystem based adaptation' als volgt: “het gebruik van
biodiversiteit en ecosystemen als onderdeel van een algemene strategie om mens en maatschappij
te helpen zich aan te passen aan de onvermijdbare gevolgen van de klimaatverandering. Dit omvat
het duurzaam beheer, behoud en herstel van die ecosystemen die essentiële ecosysteemdiensten
leveren.”
Dergelijke 'natuurlijke verdedigingsmechanismes' zijn niet alleen goedkoper, er is ook veel minder
risico op technische mankementen, ze vergen minder onderhoud en ze kunnen ook door lokale
overheden beheerd worden. De bestaande voorbeelden tonen ook aan dat investeren in dergelijke
maatregelen ook andere voordelen met zich brengen. Bossen leveren hout, mangroves zijn
belangrijke paaiplaatsen voor vissen en bieden enorme opportuniteiten voor visvangst.
Het is evident dat dit perspectieven opent voor het adaptatiebeleid in het zuiden, maar ook in het
noorden kunnen de mogelijkheden nauwelijks overschat worden.
Zo boog het Europees parlement bezon zich begin mei 2010 over de toekomst van de Europese
landbouw in een veranderend klimaat. In een motie over 'landbouw en klimaat' wordt het accent
gelegd op het duurzamer en efficiënter beheer van natuurlijke rijkdommen. Zo wordt onder andere
opgeroepen om meer aandacht te besteden aan het aanplanten van bomen langs wegen, heggen of
bossen aan de rand van percelen. Zij kunnen water vasthouden, de afvloeiing beperken en als
windscherm en beschutting dienen voor bestuivende insecten...
In Nederlands wordt relatief veel aandacht besteed aan het belang van natuurlijke processen. Zo
staat er in de "Nationale adaptatiestrategie de interbestuurlijke notitie" o.a. het volgende : “De
Natuurlijke processen: Een verstandig gebruik van de natuurlijke eigenschappen van bodem, water en
12

lucht vermindert de kwetsbaarheid en vergroot het aanpassingsvermogen van gebieden. Natuurlijke
processen maken, naast technische maatregelen, een duurzame inrichting mogelijk. Ruimte voor de
Rivier en zandsuppletie voor de kust zijn voorbeelden waarbij natuurlijke mechanismen bijdragen aan
veiligheid tegen hoogwater. Bij extreme warmte in de stad dragen zowel klein- als grootschalige
gebieden met water en groen bij aan verkoeling. Bij locatiekeuzen en de inrichting van gebieden zal
rekening gehouden worden met de kwaliteiten en kwetsbaarheid van de ondergrond. We zullen meer
oog hebben voor de nadelige effecten van verharding in de vorm van opwarming, verdroging en
wateroverlast.”
Ook in een land als Vlaanderen, waar die bufferende werking tot omzeggens nul gereduceerd is,
moet dit aspect de nodige aandacht krijgen. Ten eerste moet er ruimte voorzien worden voor
natuurlijke klimaatbuffers. En ten tweede moeten natuurlijke processen weer meer kans krijgen:
overstromingen, veranderende vegetaties Natuur moet weer dynamisch worden, zodat die beter
gewapend is tegen de veranderingen die op haar afkomen.
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7. Natuurlijke klimaatbuffers
Klimaatbuffers kunnen zowel bestaande natuurgebieden zijn waar de natuurlijke processen dienen te
worden hersteld, als nieuwe gebieden waar de processen nu slechts latent aanwezig zijn en waar de
ruimte ontbreekt. Omdat de aanleg van dergelijke natuurlijke klimaatbuffers in een land waar de
grond al zo schaars is, niet evident is, is daarom van belang dat die gebieden ook plaats bieden aan
bijvoorbeeld recreatie, wonen en werken, Het is de bedoeling dat ook die sectoren een duurzaam
en klimaatbestendig karakter krijgen.
Een definitie werd gegeven via onderzoek in Nederland3: “Natuurlijke klimaatbuffers zijn ruimtelijke
oplossingen in de vorm van natuurlijke landschapsvormende processen die stad en land beter
weerbaar maken en meer veerkracht geven (dus een buffer creëren) tegen klimaatverandering,
waarbij bestaande functies zoveel mogelijk worden beschermd en gewaarborgd (primaire werking)
en kansen ontstaan voor nieuwe functies (secundaire werking).
...Ruimtelijke oplossingen...
Bij het herstellen en revitaliseren van de natuurlijke landschapsvormende processen kan gedacht
worden aan het terugbrengen van natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen, het mogelijk maken
van natuurlijke landaangroei en het herstellen van de opvangcapaciteit van de bodem voor
(regen)water. Juist deze processen dragen bij aan een robuuster en veerkrachtiger landschap dat
beter om kan gaan met de effecten van klimaatverandering (bijvoorbeeld hoge waterstanden of
periodes van droogte). De stedelijke gebieden in het landschap hebben een nauwe relatie met de
omringende landschappen (bijvoorbeeld voor de afvoer van hemelwater) en profiteren daarmee
tevens van het robuuster en veerkrachtiger worden van het landschap. Overigens zal het herstellen en
revitaliseren van landschapsvormende processen in de meeste gevallen niet kunnen zonder ook de
inzet van technische maatregelen. De randvoorwaarden om de processen mogelijk te maken vragen
bijvoorbeeld om aanpassingen in het waterbeheer of het uitvoeren van enig grondverzet.
…Beter weerbaar en meer veerkracht…
Natuurlijke klimaatbuffers maken stad en land beter weerbaar tegen klimaatverandering doordat ze
mee kunnen groeien met het tempo waarin zich de klimaatverandering voltrekt. De mate waarin de
verschillende typen kunnen meegroeien en anticiperen op onzekerheden in omvang van de
klimaatverandering verschilt per type. Sommige typen natuurlijke klimaatbuffer hebben meer tijd
nodig om te ontwikkelen en herstellen dan anderen. Daarnaast worden sommige typen natuurlijke
klimaatbuffers minder beperkt door schaalkenmerken dan andere typen.
…Primaire werking…
Het om kunnen gaan van stad en land met klimaatverandering krijgt vooral vorm door het tegengaan
van de negatieve effecten van klimaatverandering ten aanzien van de natuurlijke en door de mens
gemaakte systemen in het landschap, in het bijzonder: watersysteem, natuur, veiligheid, economie en
leefklimaat. Dit wordt ook wel de primaire werking van de natuurlijke klimaatbuffers genoemd
…Secundaire werking…
Daarnaast bieden natuurlijke klimaatbuffers door hun ruimtelijke en vaak innovatieve karakter
mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe functies en doeleinden zoals nieuwe woon- en
recreatievormen. Dit wordt ook wel de secundaire werking genoemd. “

3

Definitiestudie Natuurlijke klimaatbuffers (2007)
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Veerkrachtige natuur
Om ervoor te zorgen dat natuur de schokken van de klimaatverandering zo goed mogelijk doorstaat,
en om ervoor te zorgen dat de natuur ons, mensen, optimaal kan bufferen tegen die gevolgen, moet
er geïnvesteerd worden in het behoud van biodiversiteit. Hoe groter de verscheidenheid van dieren
en planten, des te meer ecosystemen, waarvan ook wij afhankelijk zijn, de schokken van de volgende
eeuwen zullen overleven. 'Veerkracht' is daarbij een vaak gehoord begrip. Gezonde en grote populaties
zijn beter bestand tegen schommelingen. En vanuit gezonde en groeiende kernpopulaties kunnen en
zullen meer individuen migreren, zodat de kans groter is dat er ook veel terechtkomen in gebieden
die in de toekomst klimatologische beter geschikt zullen zijn. Om die veerkracht te bewerkstelligen is
het belangrijk de bestaande drukfactoren, waar we wel controle over hebben, sterk verminderen.
Het gaat onder andere over vermesting, verdroging, verzuring.
Daarnaast is het belangrijk om voor grotere natuurgebieden te zorgen. Grotere aaneengesloten
natuurgebieden zijn minder gevoelig voor de druk van buitenaf: de kern ligt verder van de
buitenwereld, en er zijn ook veel minder buitengrenzen dan wanneer dezelfde oppervlakte verspreid
zou liggen over verschillende versnipperde gebieden. In grotere gebieden zijn ook meer gradiënten
aanwezig. Bijvoorbeeld van zeer droog tot zeer vochtig, zodat de kans groter is dat meer soorten bij
wisselende en extreme weersomstandigheden toch nog een geschikt biotoop vinden. In Nederland
spreekt men over een 'klimaatmantel' die rond de gebieden van hun Ecologische Hoofdstructuur
moet gelegd worden.
Daarnaast moeten er natuurlijk meer verbindingsgebieden komen, zodat soorten kunnen migreren
en versnipperde populaties toch nog genen kunnen uitwisselen. In het Vlaamse Natuurdecreet
wordt 150.000 ha natuurverwevingsgebied en minstens 125.000 ha natuurverbindingsgebied
vooropgesteld. 10 jaar later is daarvan nog omzeggens niets verwezenlijkt. Erger nog: de begrippen
verweving en verbinding worden van nota tot nota afgezwakt.
Die grotere en beter verbonden natuurgebieden openen meteen ook heel wat perspectieven voor
toerisme in eigen land. Elk weekend rijden duizenden Vlamingen honderdduizenden kilometers op
zoek naar een stukje groen. Willen we in de komende jaren transportkilometers vermijden en op een
klimaatvriendelijke wijze inspelen op de vraag naar recreatie, dan moet er meer natuur en bos
bijkomen, vooral in die regio's waar er nauwelijks of geen natuur- en bosgebieden zijn. Daarnaast
moeten die gebieden op een fietsvriendelijke manier te bereiken zijn, en moet er verder werk
gemaakt worden van openstelling.
Ook het Europees Witboek Adaptatie aan de klimaatverandering, dat de Europese Commissie in april
2009 publiek gemaakt heeft, besteedt aandacht aan het belang van de veerkracht en het
weerstandsvermogen van ecosystemen:
“Ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag en bescherming tegen overstromingen en bodemerosie
houden rechtstreeks verband met de klimaatverandering: gezonde ecosystemen vormen een
essentiële verdediging tegen een aantal van de meest extreme effecten. Er is behoefte aan een
alomvattende en geïntegreerde aanpak om de ecosystemen en de door ecosystemen geleverde
goederen en diensten te behouden en te versterken. Een aantal lidstaten hebben initiatieven
genomen om hun land- en waterinfrastructuur te beschermen. Meer coördinatie op EU-niveau zou
extra voordelen kunnen opleveren.”
“Inzake habitats moet bij het beheer van Natura 2000 met de klimaatverandering rekening worden
gehouden om de verscheidenheid van en de verbinding tussen natuurgebieden te waarborgen en
soorten in staat te stellen bij klimaatveranderingen te migreren en te overleven. In de toekomst moet
misschien worden overwogen een permeabel landschap te creëren om de onderlinge bereikbaarheid
van natuurgebieden voor dieren en planten te vergroten.”
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Dynamisch versus statisch
In de discussies wordt soms opgeworpen dat de huidige natuurwetgeving contraproductief is. Omdat
ze uit zou gaan van een statische bescherming, terwijl de natuur in de komende jaren net moet
evolueren. Ook in het eindrapport ‘Bouwstenen om te komen tot een coherent en efficiënt
adaptatieplan voor Vlaanderen’ wordt dit te berde gebracht:
“Vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt gewerkt met een natuurbeleidsstrategie van bescherming
van habitats en soorten. Binnen natuurgebieden ligt de focus op ‘natuurbehoud’ via een aangepast
beheer. Op welke manier kan dit beleid omgaan met de inherente verschuivingen in abiotische
omstandigheden en in aanwezige soorten tengevolge van klimaatverandering ? () ook in Nederland
leeft deze discussie: hoelang kan men vasthouden aan de bescherming van soorten indien
klimaatverandering zorgt voor een verschuiving in abiotische omstandigheden waardoor
sommige soorten geen overlevingskansen hebben op de lange termijn? Moet men niet eerder
zorgen voor een flexibele veerkrachtige mix van abiotische condities als onderbouw voor voldoende
biodiversiteit? Hoe kan het natuurbeleid zorgen voor een optimaal faciliteren van deze ‘natuurlijke’
veranderingen en optimaal spelen op de kansen voor nieuwe vormen van biodiversiteit? Het blijft
daarbij op dit moment onduidelijk hoe de EU adaptatie zal inbrengen in het natuurbeleid.”
Dat is een karikaturale voorstelling van de feiten, vaak misbruikt door mensen die de Europese
Vogel- en Habitatrichtlijn liever kwijt dan rijk zijn. Een correcte toepassing van de huidige
natuurregelgeving zal er net toe leiden dat de natuur veerkrachtig wordt. Natuurlijk kunnen
instandhoudingdoelen aangepast worden in functie van het veranderend klimaat. Maar als soorten
nu niet in een optimale staat van instandhouding gebracht worden, is de kans dat ze zich zullen
aanpassen, of dat ze zullen migreren wel zeer klein. Soorten migreren immers niet doelbewust in
functie van het veranderend klimaat. Sterke en dynamische populaties verspreiden zich vanuit een
kerngebied voortdurend naar nieuwe locaties.

Ruimte voor water
Wetlands (moerassen, slikken en schorren, drassige weilanden, veengebieden) hebben ons in het
verleden vaak behoed voor onheil. Al waren we er ons meestal niet van bewust. Nu het klimaat
rondom ons verandert en de frequentie van extreme weersomstandigheden toeneemt, wordt steeds
duidelijk hoe die gebieden als buffer kunnen werken. Waar alle ‘waterzieke’ gronden drooggelegd en
in cultuur gebracht zijn, zorgt hevige regenval in de bovenstroomse gedeeltes in een mum van tijd
voor wateroverlast in de benedenstroomse gedeeltes.
Om overstromingen en verdrogingen te vermijden is het belangrijk dat water ruimte krijgt, en dat het
water zo lang mogelijk vastgehouden wordt op de plaats waar het valt.






Water moet de kans krijgen te infiltreren in de bodem (ontharding).
Er moeten voldoende oppervlaktes voorzien worden die nat mogen zijn. De jongste eeuwen
was ons waterbeleid gericht op de strijd tegen de 'waterzieke' gronden: water moest zo snel
mogelijk de beek in, en vandaar zo snel mogelijk naar zee gebracht worden. Niet alleen
kunnen beken niet al dat water slikken, bovendien hebben die droog getrokken gronden
zwaar te lijden in geval van droogteperiodes. We hebben nood aan broekbossen, venen,
moerassen, Die kunnen het water als een spons opnemen, en geven het in de droge
periodes langzaam vrij.
Beken moeten weer meanderen, en de oevers moeten natuurlijker ingericht worden: de
opvangcapaciteit van een meanderende beek is verschillende keren groter dan die van een
ingebuisde gracht. Het water stroomt er ook trager, zodat lagergelegen gebieden niet meteen
een stortvloed te verwerken krijgen.
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De oevers moeten natuurvriendelijk ingericht worden. Natuurlijke elementen zoals planten,
bomen in beken of greppels kunnen de afstroom van het water vertragen waardoor de
grond beter water kan absorberen. Bovendien is dit ook een goede maatregel tegen erosie.
In Nederland is hier al zeer veel denkwerk rond
verricht. Maar ook in eigen land hebben we
noodgedwongen ingezien dat ruimte voor water geen
luxe is, maar een noodzaak. Heel mooie voorbeelden
vinden we in het vernieuwd Sigmaplan. Nog voor de
term adaptatie echt ingeburgerd was, hadden de
ingenieurs van het Sigmaplan al door dat er
bijkomende maatregelen nodig waren om het
Zeescheldebekken te beschermen tegen de stijgende
zeespiegel. Een keten van gereduceerde
getijdengebieden en gecontroleerde
overstromingsgebieden moet het risico op
overstromingen beperken tot 1 maal om de 350 jaar,
ook als de zeespiegel 60 cm stijgt.

Wijmeers, een gecontroleerd
overstromingsgebied nabij de Kalkense
Meersen: a) gewone situatie b) stormtij, 1x
in de 50 jaar, c) stormtij, 1x in de 100 jaar
(Kaarten W&Z)

Ook in het project 'de levende Grensmaas' krijgt de
uitbouw van de natuurlijke structuur veel aandacht.
Naast het uitvoeren van dijkwerken, omvat het plan
ook de uitbouw van een grensoverschrijdend
rivierpark waarin een duurzaam natuurbeheer
mogelijk is. De rivier moet weer een integraal deel
worden van de natuur waarin karakteristieke fauna
en flora kunnen gedijen. Dat dit denken evenwel nog
geen verworvenheid is, blijkt duidelijk uit de bekkenen deelbekkenplannen, die het waterbeleid voor de
komende decennia moeten uittekenen. Het zijn
dikke turven, maar het thema klimaatverandering
komt er niet of nauwelijks aan bod.

Natuurlijke klimaatbuffers in de praktijk: de Westerplas in Sint-Martens-Latem
De Westerplas werd aangelegd in het najaar van 2006 op initiatief van de N.V. Hooglatem, een
vennootschap bestaande uit een aantal grote immobiliënmaatschappijen. In het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Grootstedelijk gebied Gent' werd de verdere ontwikkeling van
het voormalige woonuitbreidingsgebied Hooglatem afhankelijk gesteld van de uitvoering van
waterbeheersingwerken. De Nazarethbeek en de Hooglatembeek vormen samen met de
Rosdambeek een vallei met monding in de Leie ter hoogte van de kerk van Afsnee. Vooral in de jaren
negentig werd de wijk geregeld geteisterd door overstromingen.
Om het water onder controle te houden werd de woonwijk ingepolderd. Waar oorspronkelijk
woningen waren gepland werd aan de westzijde een overstromingsgebied, de Westerplas, aangelegd
met een oppervlakte van ongeveer vijf hectare en een buffervolume van 36.000 kubieke meter. Aan
de oostzijde werd eveneens een dijkje aangelegd en een sluitsysteem geplaatst op de beek om
terugstromend water van de Leie tegen te houden. Op deze locatie werd ruimte voorzien voor een
pompinstallatie. In de wijk zelf werden brede bufferstroken als winterbedding aan de beken gecreëerd.
Dit sluit aan bij voorstellen die werden geformuleerd in het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan
van Sint-Martens-Latem. Het geheel vormt een fantastische nieuwe natuurparel in onze Leievallei.
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Het nieuwe natuurgebied wordt nu beheerd door de kern Latem van Natuurpunt Gent, in
samenwerking met de gemeente Sint-Martens-Latem

Kustverdediging
De kust zoals wij die vandaag kennen is mensenwerk. Tot de Middeleeuwen zorgde het spel van zee
en land voor een beweeglijke kustlijn met eilanden, duinenrepen, inhammen Vandaag wordt de
kust gekenmerkt door een netwerk van dijken, duinengordels, strandhoofden om die kustlijn vast te
houden, en de gebieden erachter te beschermen tegen de zee. Toch betekent dit niet dat de zee
bedwongen is. Bij zwaar stormwee wordt de zee opgestuwd en stevenen golven van 3 tot 4 meter af
op de kustlijn. In die gevallen blijft de kust kwetsbaar. Denken we maar aan de grote ramp van 1953
die in Nederland maar ook bij ons vele dodelijke slachtoffers eiste. Of nog recenter, de storm Xynthia
die begin 2010 51 doden eiste in de polders van de Franse Vendée. Mocht zo'n storm onze kust
treffen, dan zou die mogelijks 4.000 mensenlevens kosten. En dan spreken we nog niet over de
miljarden euro's materiële schade. Vooral de bebouwde dijken in Middelkerke, Oostende, Wenduine
en de vier kusthavens zijn zeer kwetsbaar.
Om te vermijden dat dit doemscenario waarheid wordt, wil de Afdeling Kust van de Vlaamse overheid
de fragiele kustlijn beschermen tegen een 'duizendjarige storm'. Dat is een storm die we statistisch eens
op de duizend jaar mogen verwachten, maar zich ook morgen al kan voordoen. Eén van de
maatregelen is het ophogen en verbreden van de stranden. Zo kunnen de golven gebroken worden
voor ze de kwetsbare dijken en duinen bereiken. Bovendien wordt zo erosie tegen gegaan (één
derde van onze kust verliest immers jaarlijks strand). Jaarlijks wordt zo meer dan een half miljoen
kubieke meter zand aangevoerd. Goed voor een kostenplaatje van 10 miljoen euro per jaar.
Daarnaast zijn er plannen voor harde acties zoals tijdelijke schotbalken, het verhogen van kaaimuren,
het bouwen van stormvloedkeringen of golfbrekers
Eilanden versus natuurlijke dynamiek
Het is evenwel duidelijk dat de huidige technieken in de toekomst niet zullen volstaan. Zoals hoger
geschetst staat ons in de komende eeuwen een zeespiegelstijging van verschillende meters te
wachten. Nieuwe uitdagingen vergen dan ook dringend nieuwe oplossingen. In 2009 lanceerden de
Vlaamse baggerbedrijven een plan om de Vlaamse kust tegen 2100 extra te beveiligen door het
verbreden van het strand en het opspuiten van zandbanken tot eilanden. Het plan heeft de grote
verdienste dat het debat over de lange termijn gelanceerd wordt, maar kent in zijn huidige vorm ook
grote beperkingen.
Het onderzoek focust momenteel sterk op de vraag hoe men innovatief en creatief baggerspecie
kan inzetten (ofwel hoe men de kust kan boetseren/ hoe men de zee kan bedwingen met artificiële
acties). De milieuverenigingen vragen dan ook dat vertrokken wordt vanuit de fundamentele vraag
hoe we de natuurlijke dynamiek kunnen versterken om onze kust beter te beschermen. Daarbij is het
essentieel te bekijken wat de lange- termijn effecten zijn van ingrepen op de natuurlijke stromingen
van water en zand. Met name ‘harde structuren’ of artificiële ingrepen (genre eilanden) dreigen deze
processen grondig te verstoren.
In Nederland boog de Deltacommissie zich over de opportuniteit van kunstmatige eilanden en kwam
tot de conclusie: “Eilanden beperken de golfwerking en golfoploop en kunnen daarmee een licht
positief effect voor de kustveiligheid hebben. In combinatie met diepe geulen en een uitgekiende
ligging, kan de hoogte van stormvloeden in beperkte mate afnemen. Maar net als de bestaande kust
moeten ook eilanden worden beschermd, zodat het onderhoud aan de primaire kustkeringen
aanzienlijk toeneemt; langs die delen van de kust waar geen eilanden voor liggen, moet de veiligheid
van de kust ook nog steeds op orde gehouden worden. De aanleg van eilanden of kunstriffen
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verstoort daarnaast het natuurlijk herstel van het oorspronkelijk profiel na een stormperiode. Niet
uitgesloten mag worden dat eilanden zullen leiden tot vermindering van de stabiliteit van het
kustprofiel en versterking van de kustachteruitgang. Deze aspecten leiden ertoe dat de commissie,
voor wat betreft de waterveiligheid, kiest voor het principe van zandsuppleties voor de kust. Een
reden om eilanden aan te leggen, is meestal het scheppen van extra ruimte [ ] Vanuit het oogpunt
van kosteneffectiviteit biedt kustverbreding door zandsuppleties meer mogelijkheden voor
recreatie, natuur en wonen.”
We vragen meer aandacht voor de natuurlijke elementen aan de kust: de zandbanken, de
zandstroom, de duinengordel Die vormen essentiële schakels in een duurzame kustverdediging.
De natuurlijke dynamiek van stromingen en sedimenten, en de effecten daarvan op de natuur,
vormen de basis van het kustsysteem. Die processen kunnen helpen om onze kust te beschermen
tegen de effecten van klimaatverandering. Werken mét de natuur is ook het meest kostenefficiënt, het
veiligste en levert de grootste maatschappelijke meerwaarde. Jaarlijks transporteren zee en wind
immers miljoenen tonnen zand langs onze kust. Als we erin slagen in te spelen op de zeestroming en
dat zand op de juiste plaatsen te vast te houden, krijgen we een extra buffer langs de kust. De
stranden worden op die manier niet alleen breder, maar ook hoger. Ze kunnen zelf meegroeien met
de zeespiegelstijging. Kijken we maar naar de verzanding in de Baai van Heist, in de luwte van de
Zeebrugse strekdam. Op die plaats is de kust nu al bestand tegen een 10.000-jarige superstorm.
Kappaplan
In oktober 2010 organiseerde de kustwerkgroep van Natuurpunt een symposium over
kustverdediging in tijden van klimaatverandering. We lanceerden er ook een oproep om te komen
tot een 'Kappa-plan', met de 'Kappa' van kust: een plan dat naar het voorbeeld van het Delta- (voor
de Nederlandse rivierendelta) en het Sigmaplan (voor de Schelde) een langetermijnvisie uittekent en
daarbij rekening houdt met veiligheid, natuurlijkheid en economische ontwikkeling.
Natuurlijke klimaatbuffers in de praktijk: Het Land van Saeftinge
Misschien verrassend maar het schorrengebied van het 'Verdronken land van Saeftinge' is anno 2010
de veiligste plek van Zeeland. Dit in 1570 overstroomde gebied is immers door de getijwerking (die
zand en slib aanvoerde) meegegroeid met de zeespiegelstijging. Op 40 jaar zelfs 1,5 meter!

Bossen
Bomen zijn een zeer essentieel wapen tegen de opwarming van de aarde. Met behulp van de zon
zetten bomen CO2 om in zuurstof en biomassa. Bosbescherming vormt daarom een belangrijk
onderdeel van het mitigatiebeleid.
Maar ook in het adaptatieluik moeten bossen de nodige aandacht krijgen. Enerzijds moet er
aandacht zijn voor het beheer van bossen. Natuurlijke en gevarieerde bosecosystemen blijken veel
beter bestand tegen de klimaatstress dan intensief beheerde productiebossen. Anderzijds kunnen
bossen -net als andere ecosystemen- helpen om mens en maatschappij te bufferen tegen de impact
van de klimaatverandering. Zo bieden bossen beschutting tegen de warmte. Door hun grote kruinen
houden zij het felle zonlicht tegen, wat er voor zorgt dat grond koel blijft. Bossen kunnen tijdens hete
zomers voor aangename verkoeling zorgen, niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren en
planten: in bossen krijgen koudeminnende organismen mogelijkheden om warme zomers te overleven.
Bomen en andere vegetatie kunnen ook een buffer vormen tegen zware stormen: de vegetatie
absorbeert de energie van de storm waardoor de storm minder krachtig wordt.
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Natuur in de stad
Warmte kan in steden voor nog grotere problemen zorgen dan op het platteland. Steden warmen
immers sneller op dan minder dicht bebouwde gebieden, omdat steen veel hitte opneemt.
Bebouwing creëert bovendien een beschutte omgeving waardoor het moeilijker wordt om de
opgebouwde warmte kwijt te raken. Zo ontstaat wat het ‘Hitte-eiland effect’ wordt genoemd.
Voor sommigen ongerieflijk, voor anderen ronduit gevaarlijk, want kwetsbare groepen lopen tijdens
extreem warme perioden meer kans op ziekte of overlijden.
De ruimtelijk inrichting kan helpen bij het oplossen van de hitteproblematiek. Groen en blauwe
maatregelen spelen ook een rol. Groen verlaagt de temperatuur in de stad, oppervlakken met
planten warmen minder snel op en houden minder warmte vast, water buffert de warmte,
waterdamp vanuit planten koelt de lucht. Niet alleen bomen en struiken zijn daarbij van belang. Ook
groendaken zijn een element in het verhaal: ze kunnen 50 tot 80 procent van de neerslag vasthouden
die op het dak valt. Ze zorgen voor afkoeling in de zomer, waardoor het in de stad minder warm
wordt ten opzichte van de omgeving. Bovendien hebben groene daken een koude- en warmteisolerende werking. Dit zorgt voor een beter binnenklimaat en de besparing op verwarming of
airconditioning heeft een positieve effect op de stedelijke CO2 uitstoot. Zoals planten dat zelf ook al
hebben, aangezien ze CO2 binden. Ook voor de daken zelf is een groen laagje beter: een groendak kan
een dak dubbel zolang laten meegaan, omdat het beschermt tegen uv-stralen, wind en neerslag.
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