FACTsheet

De natuur als klimaatbuffer

Klimaatverandering
brengt warme winters
en hete zomers

Klimaatadaptatie
met natuurlijke
klimaatbuffers

Tegen 2100 wordt in Vlaanderen - volgens verschillende
klimaatscenario’s - het volgende verwacht:

Vlaanderen zal de gevolgen van klimaatverandering
voelen. Het extreme weer vormt een bedreiging voor
mens en natuur. Ons aanpassen aan de gevolgen van
klimaatverandering – klimaatadaptatie - is dan ook
een kans die we ten volle moeten benutten.

Temperatuur
➜ winter gemiddeld 1,5 tot 4,4 °C warmer;
➜ zomertemperatuur stijgt tot 2,4 tot 7,2 °C;
➜ meer hittegolven;
➜ maximale stijging van 3,5 °C voor zeewater
Neerslag
➜ winter natter met algemene toename van neerslag;
➜ in de zomer droger maar toename van het
aantal piekbuien;
➜ hogere verdamping in winter en zomer;
overstromingen nemen toe;
➜ meer kans op ernstig watertekort in de zomer
Zeespiegel
stijging met 20 cm tot 2 meter
Wind
➜ in de winter zal de windsnelheid met 10-20%
toenemen;
➜ voor de zomer geven de resultaten geen
eenduidig beeld op
Verzilting
➜ verzilting zal toenemen
soorten verschuiven
➜ Verschillende soorten lopen een verhoogd risico om
uit Vlaanderen te verdwijnen door de temperatuurstijging.

De meest efficiënte en vaak goedkoopste manier is
alvast Ecosystem Based Adaptation ofwel adaptatie
mét de natuur.

Beleidskader
Het Vlaams Adaptatieplan zal samen met
het Mitigatieplan een onderdeel vormen
van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 20132020.

Het plan heeft als doel:
➜ een beeld te krijgen van hoe kwetsbaar
Vlaanderen is voor klimaatverandering;
➜ de weerbaarheid van Vlaanderen tegen
klimaatverandering te verhogen.

Het plan zal voor de verschillende
beleidsterreinen beschrijven:
➜ Wat zijn de mogelijke impacten;
➜ welke maatregelen kunnen en zullen hier
tegen genomen worden;
➜ wat zijn de economische effecten
hiervan.

Aanbevelingen
•

Oormerk binnen elk beleidsdomein 20% van het budget voor klimaatadaptatie

Ruimte voor water houdt onze huizen droog
•

•

kertijd het gebrek aan natuur en natuurlijke overstromingsgebieden aan
en combineer ze met zachte recreatie.

Pas de drietrapstrategie – vasthouden, bufferen, vertraagd afvoeren
– consequent toe. Het water moet
bovenstrooms zoveel mogelijk vastgehouden worden om overstromingen
stroomafwaarts te voorkomen.

•

Geef rivieren opnieuw de ruimte om
te meanderen en te overstromen. Rivieren die meanderen kunnen meer
water bevatten en stromen trager af.
Voorzie natte natuur waar rivieren al
eeuwen overstromen. Pak zo tegelij-

•

Vrijwaar alle gebieden uit het meest
wensbare alternatief van het Sigmaplan, inclusief de reservegebieden,
voor bebouwing en verkaveling.
Gebruik bebossing als anti-overstromingsmaatregel. Bossen houden water vast en geven het vertraagd af. Dit
zal cruciaal worden in drogere periodes.

•

Voer een heffing in op niet-afgekoppelde verharde oppervlakten. Iedereen moet bijdragen om water te laten
infiltreren, wie dat niet kan/wil moet
een heffing betalen.

•

Realiseer een adaptatiecheck in voor
grote infrastructuurwerken. Wat betekent klimaatverandering voor de
geplande werken? Zal er bv. genoeg
water zijn voor nieuwe kanalen?

Slikken, schorren en stranden beschermen de kust
•

Maak van bepaalde stranden natuurlijke, brede stranden met een zacht profiel. Laat het vloedmerk – de basis voor
duinvorming - hier liggen.

•

Voer zandsuppleties uit met volgende
aandachtspunten: zandkorrelgrootte
die aansluit bij huidige korrelgrootte;
zacht profiel; voldoende hersteltijd;
hergebruik zand bekijken; zones waar
natuurlijke processen zich kunnen herstellen; suppleties op het hoogstrand
vermijden.

•

Maak dynamische duinen mogelijk, zodat die met de zeespiegelstijging kunnen meegroeien. Versterk hiervoor de
bestaande duingordel en investeer in
grotere gebieden, waarbij ook versnippering aangepakt wordt.

•

Bekijk de opties voor gecontroleerde
doorbraken met wisselpolders. Die gebieden worden tijdelijk blootgesteld
aan de getijdenwerking. De ophoging
door aangevoerde sedimenten laat het
gebied meegroeien met de zeespiegel.

•

Durf experimenteren om te leren. Elk
experiment moet afgetoetst worden
aan een ecosysteemvisie, nauwkeurig
opgevolgd en indien nodig bijgestuurd
of aangepast worden.

Natuur in de stad zorgt voor verkoeling
•

•

Voorzie ruimte voor water in steden.
Bij piekbuien kan de neerslag in wadi’s
of waterpleinen tijdelijk worden opgevangen.
Verplicht groendaken.
Groendaken hebben een isolerende
werking. Ze kunnen tevens 50 tot 80%
van de neerslag vasthouden die op het
dak valt.

•

•

Geef premies voor stedelijk groen zoals
geveltuintjes. Vegetatie zorgt immers
niet enkel voor CO2-opname, maar ook
voor schaduw, verkoeling, betere luchtkwaliteit, etc.

•

Investeer in stadsbossen.

•

Maak een hittekaart op voor de centrumsteden. Op basis hiervan kunnen
steden hun beleid sturen om het urbanheat-island effect aan te pakken.

Trek groene en blauwe assen in het stedelijk weefsel. Groene – vegetatie - en
blauwe –water- structuren zorgen voor
heel wat voordelen: verkoeling, CO2opname, waterbuffering, betere luchtkwaliteit, schaduw, etc.
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Grote, robuuste natuurgebieden en effectieve verbindingen
•

Investeer in grote en robuuste natuurgebieden. Bij veranderende omstandigheden krijgen dieren en planten de kans
om zich binnen een voldoende groot
natuurgebied te verplaatsen naar een
betere plaats. Natura 2000 – de uitbouw van natuur op Europese schaal vormt hiervoor de basis.

•

Creëer effectieve natuurverbindingen,
zodat de planten en dieren die gedwongen worden het gebied te verlaten,
kunnen migreren naar een gepaste leefomgeving. Soorten gebruiken natuurgebieden als stapstenen om naar het
noorden te verhuizen.

•

Maak een prioriteitenlijst van natuurverbindingen en voer deze actief uit.

•

Onderzoek de impact van klimaatverandering op onze biodiversiteit en op
welke manier het beheer van bossen en
andere natuurgebieden hierop moet afgestemd worden.

De goedkoopste oplossing
•
•

Grote artificiële infrastructuurwerken om ons te beschermen tegen de klimaatverandering zijn vaak enorm duur.
De kostenefficiëntie van natuurlijke ecosystemen is veel
beter, blijkt uit de kostenbatenanalyse voor Sigmaplan.
		

•
•
•

Onderhoudsmaatregelen en kosten zijn minimaal in vergelijking met die van kunstmatige infrastructuren.
Bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering en
natuur creëren gaan hand in hand.
Bijkomende baten door natuur in te zetten: recreatie, CO2opname, verbetering leefomgeving, et cetera.

Klimaatadaptatie door Natuurpunt
•
➜ Door aankopen creeërt Natuurpunt een netwerk van natuurgebieden. Het beheer gebeurt door zowel professionelen
als vrijwilligers.
➜ Creatie van natuurlijke klimaatbuffers zoals het Life+ gebied
‘Grote Nete’. Ruimte voor de rivier wordt hier in de praktijk
gebracht met een mix van overstroombare moerassen, roestbruine grachtjes, bloemrijke natte ruigtes en kletsnatte moerasbossen.
➜ De eigen gebouwen worden duurzaam verbouwd en gebouwd. Ons hoofdkantoor in Mechelen is een volledig verbouwd fabriekspand naar een duurzaam kantoorgebouw met
laag energieverbruik. De nieuwe loodsen worden echte ‘klimaatloodsen’: goed geïsoleerd; zonnepanelen; hergebruik van
water; groendak; etc.
➜ Lobbywerk bij de verschillende overheden om doeltreffende
maatregelen te nemen.
➜ Sensibilisatie van haar leden over wat ze zelf kunnen doen.
➜ Educatie over klimaat in de brede zin.

Bronnen en leesvoer

Natuurpunt!

•

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen.
Duizenden vrijwilligers en 400 professionele medewerkers
werken voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen. Om dit doel te bereiken beschermt de
vereniging de resterende natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van gebieden, het bestuderen en monitoren
van soorten en biotopen, door educatie van het brede en meer
gespecialiseerde publiek en door het lobbyen bij beleidsmakers. Natuurpunt beheert 500 natuurgebieden met een oppervlakte van 19.000 ha. Ongeveer 90.000 families zijn lid van
Natuurpunt.

•

•
•
•
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